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O lapis
do carpinteiro

A Galiza
do 36
ao cine
O actor galego Luís Tosar é un dos
principais protagonistas da película que
dirixiu Antón Reixa e que está baseado
na obra homónima de Manuel Rivas.
Tosar, cada vez máis consolidado
como actor, borda o seu papel.

DE MIN PARA VÓS
Unha lembranza epistolar

Marino Dónega
Crónica dun tempo vivido, dende os recordos da infancia e
a primeira mocidade do galeguismo
(1931-1936) aos días esperanzados
e nos menos atractivos da transición
política cara á democracia
(1975-1980). Técnica epistolar e
unha intelixente e eficacísima
lección de estilo.

OS

PRODUTORES DE LEITE SEGUEN EN CRISE.

Prosegue a baixa dos prezos do leite, que descenderon no último ano
seis céntimos no litro para o gandeiro. Continúan a pecharse explotacións, pero non o fan, como podería pensarse, aquelas pequenas de
menos de 10 vacas, senón as medianas. A política do Goberno xa levou a desaparición de máis de 80.000 explotacións nos últimos cinco anos. Hai explotacións con vacas abandonadas como en Sarria,
que agora manteñen os veciños. A rendibilidade das explotacións
que aínda quedan en pé segue á baixa. A situación repercute en bo
grao na economía, desde o comercio das vilas do interior, aos negocios de compra e venda de maquinaria, automóbiles, etc, das cidades. O Goberno, que carece dunha política de apoio ao sector, confórmase con que “actúen libremente” as forzas do mercado e deixa
desamparado o elo máis feble que son os produtores. Nun marco no
que a cuota láctea galega é insuficiente, o poder central négase a demandar máis cuota da UE, unha petición que podería ser incluída no
marco das reformas da Política Agraria Común (PAC). Tamén se nega a adoptar medidas como as do Goberno italiano que decidiu reducir as multas pola supertaxa. Con este panorama é lóxica a manifestación convocada polos sindicatos agrarios o 25 de abril.♦

O Prestige e a guerra fan
coincidir os sindicatos

1º de maio
unitario
(Páx. 15)

Volta a Galiza
con Nunca Máis
(Páx. 11)

A Semana
de Filosofía
cumpre 20 anos
(Páx. 24 e 25)
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Máis do 50% dos alcaldes non continuarán no seu cargo

As municipais da renovación
AFONSO EIRÉ

Antes xa de se saber os resultados, pódense calificar as próximas eleccións municipais como as da renovación. Máis do 50% dos actuais alcaldes non recuncarán no
seu cargo. PP, BNG e PSdG-PSOE cambiaron o 40% dos seus candidatos as alcaldías. Pero a campaña tamén estará marcada pola proliferación de listas independentes.
Dentro dun mes, os cidadáns terán nas mans a arma máis temida
en política: as papeletas electorais. As candidaturas municipais
xa están en lista de saida. É o último requisito para lanzar a campaña electoral (chamada aínda
precampaña) que xa ven sendo
intensa desde hai máis de un ano,
porque estas municipais tamén
teñen o arrecendo de primarias a
nivel estatal. A catástrofe do
Prestige e a invasión do Irak impulsaron a participación cidadá
dun xeito máis activo en política.
Os tres grandes partidos polí-

O BNG presenta
46 mulleres como
cabeceira de lista,
o PSdG-PSOE 35 e
o PP 21.
ticos decidiron mudar nun 40%
os encargados de pilotar ese tren
electoral das candidaturas. Foron
os socialistas os que realizaron
en términos porcentuais unha
maior renovación, ao subsistituír
á máis da metade dos aspirantes
á alcaldía, concretamente o 53%.
O BNG, seguindo coa dinámica marcada na súa Asemblea
Nacional, mudou a súa inercia
continuista, moi criticada nas
eleccións autonómicas cando calcou as listas, e cambiou 135 candidatos, o 43%. En seis de cada
dez candidaturas aumentaron o
número de mulleres, aínda que o
BNG non puido cumprir a paridade nas localidades pequenas. Esta
renovación das listas do BNG
agárdanse tamén para as próximas eleccións xerais, mesmo na
maioria dos cabezas de lista.
O PP, pola súa parte, realizou
unha renovación menor entre os
seus cabeceiras de lista, pois unicamente non repiten 20, o 27%,

O BNG presenta candidaturas en 307 concellos.

dos alcaldábeis. Pero no PP
presentaranse 17 alcaldes que xa
ocupaban o posto durante o franquismo. Os outros dous alcaldes
franquistas que permanecen no
posto son Manuel Belón de Cervantes, polo PSOE e Benigno R.
Quintas, en Baiona, que se presenta como independente.
A respeito da participación
das mulleres, no BNG son cabeceira de lista 46, que representan
o 14,6%; no PSdG-PSOE 35, o
11,25% e no PP 21 cabeceiras de
listas que representan o 6,6%.
Os alcaldes repiten
Os nacionalistas manteñen co-
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As ‘lagoas’ de nacionalistas e socialistas
A competencia electoral xa come- vellos, pois moitos deles depenzou á hora de confeccionar as lis- den ou do subsidio dos seus maiotas. BNG e PSdG-PSOE non con- res ou de contratos na administraseguiron cubrir os 315 concellos, ción, sobre todo na extinción de
como fixo o PP. Os socialistas lo- incendios”, segundo afirman resgraron confeccionar 311 candida- ponsábeis locais nacionalistas.
turas. Ao final non presentarán
Noutros casos, como na Polista en Carballeda de Avia e Car- bra de Brollón, o BNG decidiu
balleda de Valdeorras na provin- non presentar lista ante a falta
cia de Ourense e A Pontenova e dun candidato de garantía. (En
Antas de Ulla na de Lugo.
Catalunya CiU só se presenta en
O BNG logrou presentar 307 905 dos 943 concellos, o PSC en
candidaturas, o que o coordinador 890, ERC en 550 e o PP en 521)
da Executiva, Anxo Quintana, califica como “avance histórico”. Listas con “garantías”
Hai catro anos, os nacionalistas
presentaran 298 candidaturas. Os “Agora temos case a completa seguridade de que
concellos onde “fase facemos lista
llaron” esta vez foconseguimos un
ron en 4 de Ourens socialistas
concelleiro polo
se: Cortegada (onacusan
ao
PP
de
menos, polo que
de se presentaran
temos que medir
nas pasadas), Cua- rachar o pacto
moi ben e non
ledro (dous concecoutar a posibililleiros), A Veiga e antitrasfuguismo.
dade futura do
Carballeda de Valmedre organizatideorras. Na provincía de Lugo o BNG non presentou vo”, comentan desde o BNG. Así,
lista en Paradela, Ribas de Sil, Tria- para o BNG, naquelos oito concellos onde non presentaron candicastela e A Pobra do Brollón.
Para o BNG esta “lagoa” do datura, a dificultade era conseguir
0,5% do eleitorado sen cubrir, así o alcaldábel e non tanto compoñer
como as dificultades noutros pe- a candidatura.
Antón Louro, responsábel de
quenos municipios, débese á desertización e ao envellecimento da organización do PSdG-PSOE
afirma
que se non se presentaron
poboación e a que “os poucos novos que hai se comportan xa coma nos 315 concellos foi pola “fideli-

O

Non presentan
PSdG-PSOE

Carballeda de Avia
Carballeda de Valdeorras
A Pontenova
Antas de Ulla
BNG

Cortegada
Cualedro
Carballeda de Valdeorras
A Veiga
Paradela
A Pobra do Brollón
Triacastela

dade ao pacto antitransfuguismo”.
Os socialistas acusan ao PP
de rachar ese pacto. Citan o caso
da Lama onde o PP presenta como alcaldábel ao actual rexedor,
Xurxo Canda, que foi eleito hai
catro anos nas fileiras socialistas.
O ex alcalde de Curtis, o socialista Antonio Fraga, vai de segundo
na lista do PP, despois do seu
amigo Xavier Cainzos, “porque
mo pediu o non me ía negar”.
Desde as fileiras do PP negan
que “pesquen” no río revolto das
fileiras socialistas e afirman que
as acusación se deben ao “seu
nerviosismo”. E, coma quen non
quer a cousa, citan o caso de
Compostela, onde os socialistas

O PSdeG-PSOE presenta a 35 mulleres como cabeceira de lista.

ficharon a Fernández Leiceaga, o
anterior número 3 do BNG.
O PP, pola súa banda, completa
algunhas das súas listas con xente
doutros concellos. Un dos casos
máis significativos para o PP é o de
Vilar de Santos onde os populares
teñen en todos os comicios máis dificultades para confeccionar a can-

didatura con persoas do municipio.
Hai que facer notar como as
persoas máis representativas de
plataformas coma Nunca Máis
non se integran en ningunha lista. O BNG mesmo decidiu prescindir dalgún candidato despois
da participación tan activa que
ten en Nunca Máis.♦

Polémica polas listas do PP bis
Voltan as candidaturas independentes a frolecer na primavera
eleitoral. Xerminan maiormente
nas desfeitas do PP que vai soltando “células mortas” das que
se nutren novas candidaturas.
Unhas veces os gromos, son
coidados como patróns para
substituir á vella organización
local se teñen suficiente tiro
electoral. Outros poden facer
secar ao vello arbol da dereita
ou impedirlle acadar os froitos
desexados da alcaldía. Agóstanse afogados, pois xa morren por
falta de terra. Hai para todos os
gustos nestas candidaturas.
Por iso ten razón Xosé Manuel Beiras cando fala de candidaturas que son “versións encubertas do PP”, ou “PP Bis”.
Hai exemplos desde os primeiros comicios en 1979, como na
dereita, os que comezaron como “indepndentes” pasaron ser
a oficialidade de AP e os “oficiais” a “independetes”, para,
logo, unirse todos. Un exemplo
podería ser Cuiña Crespo en
Lalín. Pero poderíamos nestes
comicios citar o exemplo de
Tui con Rocha e Capón intercambiándose como representantes do PP e como alcaldes.
Outro exemplo sería o de Sober
onde o responsábel local do PP,
Ramón Rodríguez (con asento
de primeira nas convencións
populares) compite como independente coa alcaldesa Raquel
Arias e todo vai depender de
quen será o alcalde do PP de a
quen apoie o “tradicional” exalcalde.
Hai un dado significativo: o
PP non decidiu expulsar da orga-

nización a ningún destes disiden- non fructificados.
Desde o PP contan como
tes que configuran listas alternativas. É máis, moitos deles seguen moitos destes “disidentes” desendo recibidos por Fraga Iribar- mandaban non só postos nas lisne. Os “oficiais” piden que se ex- tas electorais, senón tamén un
pulse “publicamente” a estes disi- traballo de liberados con soldo
dentes. Algo ao que non semella fixo máis alá dos 2.000 euros
mensuais. A maioría destas lisdisposto a dirección do PP.
tas alternativas
Un dos casos
creen que, de sunos que Xosé
Manuel Beiras
PP non expulsa perar á candidatura oficial, ou
podería ter razón
de ser precisos,
é o de Xoan Fer- aos que promoven
terán o demandanández no Ferrol. listar alternativas.
do por outros
O ex conselleiro,
métodos. Nestes
candidato indeúltimos
catro
pendente, pactou
con Fraga que, de darse as cir- anos tiveron exemplos dabondo.
A outra zona onde aparecen
cunstancias, o alcalde seria o
máis votado de entre o PP e o seu candidaturas saídas das fileiras
partido IF. Aínda así, Xesús Pal- do PP foi no sul da provincia de
mou, secretario xeral do PPdG Lugo, onde se presentaron seis
declara que “nunca pactaremos listas de Iniciativa Galega. Estas
teñen a característica de ser milicos que se foron”.
tantes do PP que entraron desde
Disidentes nas zonas
CG e logo foron desprazados esquecéndose Cacharro Pardo das
de contestación social
promesas. Como é o caso do seu
Non semella ser casualidade que líder, Arturo Corral, de Sarria.
Pero, como ben afirma Beias listas “desidentes” do PP aparezan naquelas zonas máis castiga- ras, “só algunhas candidaturas
das pola contestación social con- son utilizadas polo PP para distra a dereita. Así, podemos ollar frazarse”. Outras, como recoñeque na Costa da Morte aparecen ce Baltar Pumar, o responsábel
numerosas candidaturas “inde- do PP ourensán, “fannos moito
pendentes”, algunhas delas que dano”. Podería citar como
tentan pescar no caldo de marañas exemplo a de Verín que, co exda constestación social botando a alcalde Cid Harguindey e o ex
parlamentario Lucas Martínez
cana en todas as formacións.
Outra das zonas é o sur da vanlle facer perder a alcaldía ao
provincía de Pontevedra onde a PP. Aquí si que terían sentido as
loita interna do PP propiciou palabras de Fraga Iribarne:
unha candidatura “independen- “ninguén xoga a dividir os seus
te” en cada un dos concellos, votantes”.
Houbo moitas candidaturas
desde Redondela á Garda, con
intento de coordinarse aínda independentes que, a última ho-

O

O PP no expulsou aos seus militantes que promoveron listas independentes.

ra, foron desmanteladas pola
presión do PP. Noutros casos fixeron todo o posíbel, como en
Vilargarcía, onde ficharon a última hora a Cristina González, a
secretaria de organización do
ex-alcalde Rivera Mallo, que se
pasou ao PP co ordenador e as
fichas da súa organización.
Tampouco os nacionalistas
do BNG están ausentes de liortas. Así, en Chantada, ante o
empate entre dúas listas na
Asemblea Local, concurren as
dúas, unha baixo o nome de
Independentes de Chantada. En
Marín o cisma nacionalista ven
de hai tres anos. Agora os expulsados do BNG preséntanse
como Marinenses Independentes. A FPG, pola súa parte,
“obriga” a que Mariano Abalo
se presente de novo en Cangas.
Méndez Ferrín non concurrirá
esta vez en Vigo. Nós-UP non
presenta candidaturas e pedirá o
voto en negro.♦

Alcaldes franquistas
CERVANTES: Manuel Belón
(PSdG-PSOE)
ALFOZ: Antonio Gómez (PP)
CENLLE: Manuel García (PP)
VILARMATÍN: Manuel Candal
(PP)
TABOADELA: Manuel Gallego
(PP)
CERDIDO: Bernardino Breixo
(PP)
AMES: Manuel Astrai (PP)
CORTEGADA: Enrique Carpinteiro (PP)
CERDEDO: Xurxo Caramés (PP)
BEADE: Senén Pousa (PP)
QUINTELA DE LEIRADO: Xosé
A. Pérez Cortés (PP)
RAMIRÁS: Pilar Otilia López (PP)
CESURAS: Xosé Ferreiro (PP)
XOVE: Xesús López (PP)
RÍO: Pedro Fernández (PP)
SALCEDA DE CASELAS: Xosé
Manuel Fernández (PP)
A CAÑIZA: César R. Mera (PP)
BAIONA: Benigno Rodríguez (Ind.)
PORTOMARÍN: Eloi Rodríguez
(PP)
TOMIÑO: Xosé L. Fernández (PP)
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ELECCIÓNS MUNICIPAIS: SANTIAGO

Os composteláns avalan a xestión dos dous partidos de goberno nas enquisas

O pacto máis que probábel
RUBÉN VALVERDE
Xosé Sánchez Bugallo sitúase como favorito nas enquisas e podería acadar a maioría absoluta. En xeral, os cidadáns de Compostela aproban con boa nota a xestión do actual rexedor compostelán.
Nas mesmas enquisas, tamén se aprecia un ascenso do BNG e unha boa cualificación na xestión das concellerías que administraron
os nacionalistas. De feito, Santiago é o único concello de Galicia onde os políticos mellor valorados pertencen aos dous partidos da coalición. De todos os xeitos, o nivel de indecisión aínda é moi grande e a balanza “podería inclinarse a prol de calquera dos tres partidos”, tal e como sinala o candidato do PP, Dositeo Rodríguez.
O acondicionamento de varias rúas
do ensanche, a rehabilitación de vivendas no casco vello, a creación
de novos aparcadoiros subterráneos e, sobre todo, a conxelación dos
prezos dos alugueiros, son algúns
dos aspectos que máis valoran os
composteláns. Culturalmente, a cidade tamén viviu un auxe. No ano
2000 foi nomeada Cidade Europea
da Cultura. A xestión económica
resultou igualmente favorábel, sa-

lientando a figura do Concelleiro
do BNG de Facenda, Orzamentos
e Patrimonio, Xaquín Leiceaga,
que nestes comicios se presentará
nas listas do PSOE.
O tráfico e a falta de aparcamento son os principais problemas para os composteláns. O tránsito diario de case 120.000 vehículos, nunha cidade de 100.000
habitantes, dá lugar a que conducir en horas puntas por Santiago

sexa misión case imposíbel. O paro, especialmente o feminino, é
outro dos grandes problemas. O
polígono do Tambre non é capaz
de absorber a man de obra da cidade. Hai que ter en conta que
moitas das persoas que traballan
no Concello compostelá, non residen nel. De feito, outro dos grandes retos que ten por diante o vindeiro alcalde é o de lograr acadar
os 100.000 habitantes. Máis, tendo en conta que Santiago só foi
capaz de incrementar en 2.381 habitantes a súa poboación entre o
censo de 1991 e o do 2001.
As enquisas apuntan unha baixada do PP, que nestes intres é o
partido máis votado. Dositeo Rodríguez será candidato por segunda vez consecutiva. O que fora
Conselleiro da Presidencia, afronta unha campaña difícil por varios
motivos. En primeiro lugar, por-

Reparto de concelleiros
nos comicios do ano 99

PP
PSdeG-PSOE
BNG

Votos

Edís

20.759
16.121

11
9

8.811

5

que igual que aconteceu en Pontevedra ou Lugo, o goberno municipal consolidouse ao longo destes
catro anos cun balance de xestión
que os cidadáns consideran positivo. En segundo lugar, porque o
pacto de goberno funcionou con
eficacia debido a boa vontade e
entendemento entre os responsábeis do PSOE e BNG. Por último,
porque a campaña electoral inevitablemente vai estar marcada polo
afundimento do Prestige e pola

guerra. Santiago foi unha das cidades onde as manifestacións foron máis numerosas. A pesar de
que Dositeo Rodríguez se desmarcara inicialmente da postura
de Aznar sobre a invasión ao Irak,
o electorado pode exercer un voto
de castigo sobre as siglas.
Con todo, cómpre ter en conta que o nivel de indecisos é alto
–case a metade do electorado– a
falta dun mes para as eleccións.
Neste tempo o PP pode recuperar parte da confianza perdida.
Con iso mitigaría a caída que lle
agoiran analistas como Antón
Losada. O máis probábel é que
tanto PSOE como BNG medren
en número de votos, pero que
ningún dos dous acade maioría
absoluta. De feito, os dous candidatos deixan as portas abertas
a unha máis que probábel renovación dos pactos de Goberno.♦

Xosé Sánchez Bugallo, candidato do PSOE
‘Queremos converter a cidade no centro loxístico e industrial de Galicia’
¿Formula a vindeira lexislatura como unha continuidade da
actual?
Exactamente non. Pensamos
que Santiago se atopa ante unha
transformación semellante á vivida noutras etapas. Durante a
década dos 60-70 houbo unha
eclosión nas matrículas universitarias, o que provocou o gran primeiro cambio na cidade. Nos 8090 desenvolveuse o sistema administrativo galego. Agora estamos ante un cambio de distinta
índole, porque o turismo consolidouse e medrará en torno a un
3% anual. Por iso queremos
transformar Santiago nun centro
loxístico e empresarial debido as
boas vías de comunicación e o
grande espacio dispoñíbel.
Apostamos por crear seis millóns de metros cadrados de solo
industrial para os vindeiros anos.
O PP culpa da falta de política de emprego e de que
existe unha alta taxa de paro
feminino.
Non podemos ver a cidade
como unha illa. As altas na seguridade social en Santiago aumentaron nun 40%. Ocorre que
non todas as persoas que residen
na cidade traballan aquí e non
todos os que traballan aquí están
empadroados na cidade. De aí a
importancia de construír este
centro loxístico e empresarial.
Con este proxecto temos previsto crear entre 20 mil e 27 mil
empregos nos vindeiros catro
anos. Non obstante os problemas do paro son consubstanciais
a toda Galicia.
Dosisteo Rodríguez tamén
afirma que a súa política de vivenda está levando os habitantes de Santiago ao Milladoiro,
Sigüeiro, Ames...
Penso que ese é un proceso

común a todas as cidades galegas. É evidente que a mellora
das vías de comunicación e autovías permiten unir núcleos de
poboación situados a 40 ou 50
quilómetros. De todos os xeitos
fixemos un grande esforzo na
concesión de 6.000 novas licencias de vivenda, a maior parte de
protección oficial. Sen embargo,
dende que se conceden as licencias ata que o piso se remata pasa un tempo. Ademais, non se
trata só de que haxa vivendas no
mercado, senón de vivendas
axeitadas para xente cuns niveis
de renda media-baixa e baixa.
Se todos os pisos que están no
mercado custan trinta millóns, o
mercado non vai facer que baixen os prezos. Sen embargo, se
introduces 5.000 vivendas protexidas, as outras teñen que baixar para poder competir. Temos
previsto un novo plan de vivendas para os vindeiros 12 anos,
que contempla a construción de
30.000 vivendas, das que 12.000
serán protexidas e 1.000 en alugueiro con dereito a compra.
Precisamente un dos aspectos que sempre irritou
máis aos habitantes da cidade
foron os altos prezos das vivendas en alugueiro e o difícil
acceso a elas da xente nova.
Vimos de adxudicar o primeiro bloque de vivendas en alugueiro orientadas a un público
novo. O seu prezo é moi razoábel
xa que abala entre os 180 e os
300 euros, con praza de garaxe
incluída. A isto hai que engadirlle
un dereito a compra no seu momento. Penso que o punto principal da nosa xestión foi a creación
da primeira empresa de vivenda e
solo municipal. Isto permítenos
vender solo e poñer no mercado
un gran número de vivendas pro-

PACO VILABARROS

texidas, ademais de crear espacio
industrial. Levamos vendidos xa
400.000 metros cadrados para a
construción de empresas.
O tránsito e o aparcamento
son as dúas maiores eivas do
Concello, segundo as enquisas.
Os inquéritos dan un nivel

de confianza socioeconómico
moi grande. O paro e a inseguridade cidadá son residuais na
opinión dos enquisados, cun
10% e 2% respectivamente. Por
iso o tránsito se converteu no
principal problema. Melloráronse as entradas á cidade pero o

centro urbano ten un trazado e
non se pode modificar. En canto
ao aparcamento público, Santiago é a cidade do Estado, xunto
coa Coruña, que máis prazas ten
por número de habitantes.
Pero a meirande son de pagamento.
Xurdiu como necesidade e
non como vontade. Nunha cidade de 100.000 habitantes e
50.000 coches censados, máis
outros 70.000 que entran a diario, hai que poñer medidas de
tránsito estritas. Non se pode
chegar e deixar o coche parado
toda a semana por mor do gran
número de vehículos que transitan cada día por Santiago.
¿Como valora o pacto de
goberno co BNG?
A miña opinión é positiva.
En Santiago a experiencia funcionou francamente ben. Sobre
todo pola boa disposición e personalidade dos concelleiros do
BNG, especialmente Encarna
Otero. Esta opinión é igual que a
da gran maioría dos santiagueses. De feito, en poucas cidades
acontece que os políticos mellor
valorados son por igual os das
dúas formacións que integran o
goberno municipal.
As enquisas sitúano como
favorito. ¿En caso de non acadar maioría absoluta renovará
o pacto?
Alomenos intentareino. Eu
entendo que unha cidade ten que
ter un goberno maioritario. Non
porque deixáramos de facer nada por falta de acordo, senón
porque hai veces nas que fai falta facer algo con premura e un
pacto non permite tomar este tipo de decisións urxentes. De todos os xeitos, de non acadar
maioría absoluta estou disposto
a renovar o pacto.♦
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Néstor Rego, candidato do BNG
‘Bugallo pecou de deixadez’
¿Cales son as principais propostas do BNG para a vindeira
lexislatura?
Temos catro eixos básicos
orientados á mellora da calidade de
vida. Os dous fundamentais son a
creación de novos postos de traballo e a construcción de vivendas de
protección oficial. Para o fomento
do emprego poremos no mercado
seis millóns de metros cadrados co
obxectivo de que se instalen empresas de loxística e relacionadas
co campo da información e do coñecemento. Temos que aproveitar a
boa situación de Santiago como
centro neurálxico de Galicia e as vías de comunicación. En canto á vivenda, o goberno actual fixo un
gran esforzo por desenvolver 30
polígonos e 6.000 vivendas. Outros
puntos básicos para nós serán a participación cidadá e a mellora dos
servicios sociais básicos como a escola ou o transporte. Ademais, seguiremos facendo fincapé na mellora medioambiental e no desenvolvemento cultural.
Os puntos básicos do seu
programa de fomento do emprego e da vivenda son coincidentes cos do PSOE. ¿Trátase
de darlle continuidade ao feito
durante esta lexislatura?
Se son coincidentes débese ao
coñecemento que temos das nece-

sidades de Santiago que están reflectidas nos protocolos de desenvolvemento urbano e económico.
As diferencias están na vontade á
hora de poñelas en práctica. O
PSOE entre 1990 e 1999 só desenvolveu un bloque de protección
oficial dos 40 polígonos que estaban previstos. Ademais, tamén
existen diferencias na capacidade
de xestión de un e doutro partido.
Na área de emprego, que eles xestionaban, non foron capaces de levar á práctica ningún proxecto. Tamén existen moitas diferencias no

tocante á participación cidadá. Se
existiu durante estes catro anos foi
gracias a nós e porque o PSOE a
aceptou de mala gana. En canto á
política social, antes non había nin
unha soa gardería municipal. Agora hai unha en Conxo e tres están
en proxecto, máis outra que queremos poñer a funcionar na vindeira
lexislatura no ensanche. A isto habería que unirlle toda a política de
muller, coa instauración dunha casa de acollida.
O problema do tránsito e
de falta de aparcadoiro é unha

Dositeo Rodríguez, candidato do PP
‘Calquera dos tres partidos pode acadar a maioría’
¿Cales son os principais problemas da cidade?
En primeiro lugar falta por
identificar o modelo de cidade
que se quere. Nós pensamos que
como capital de Galicia e patrimonio da humanidade, Santiago
ten moita potencialidade. A pesar
de ser unha cidade pequena, dentro de Europa é unha cidade emblemática. Queremos unha cidade culta, de respecto aos demais.
Nese sentido será clave a loita
contra os ruídos e resolver o problema do tránsito. Tamén temos
un problema básico que é lograr
cortar a sangría da emigración.
Cada día Compostela sofre unha
perda de xente nova que vai vivir
a concellos limítrofes por mor da
carestía da vivenda. Das 11.000
vivendas de protección oficial
que se proxectaron hai dez anos,
tan só se construíron 1.500.
As enquisas reflicten que o
paro é outro aspecto que preocupa á cidadanía. ¿Que medidas
teñen previstas neste sentido?
Unha das claves da expansión de Santiago ten que xirar
en torno ao desenvolvemento
do comercio, a industria e o turismo. Queremos facer fincapé
na industrialización. Para iso
non só pensamos na creación de
máis solo industrial. Tamén pretendemos que as empresas do
coñecemento punteiras se instalen na cidade. Noutros casos,

será necesaria a ampliación de
espacio industrial. Por exemplo,
Televés tería medrado o dobre
de ter disposto de máis solo.
Outro modo de potenciar o emprego será a través do turismo.
Atraendo máis xente á cidade
poderán crearse novos comercios e locais hostaleiros. O tipo
de visitantes que nos interesa
atraer é aqueles que pasan máis
dunha noite na cidade. Agora a
maioría dos turistas pasan só un
día aquí. Para que a xente pernocte en Santiago faremos fincapé na creación de parques temáticos e centros culturais.
Falaba antes do éxodo de

persoas. ¿Que proposicións
presentan para frear os prezos
dos alugueiros?
Temos que crear medidas de
estímulo fiscal para poñer no mercado máis vivendas en alugueiro
para os novos. Faltan vivendas de
protección oficial e sobran vivendas desocupadas polos seus altísimos prezos. Hai que mobilizalas
cara o mercado de alugueiro para
que non estean paradas. Penso
que os incentivos fiscais son a
mellor maneira de facelo.
As enquisas publicadas sitúan a Bugallo moi preto da
maioría absoluta. ¿Manexan
vostedes datos distintos?

das maiores preocupacións dos
santiagueses. ¿Teñen prevista
algunha actuación para solventalo?
Trátase dunha área xestionada
polo PSOE e á que renunciaron a
darlle solución. Para nós é indispensábel resolvelo. Para iso pretendemos poñer en marcha un sistema de conexión por metro lixeiro
entre Lavacolla, Bertamiráns, Milladoiro e o centro de Santiago.
Deste xeito, desconxestionaríase
moito o tránsito que chega cada día
á cidade. Tamén pretendemos mellorar as vías comarcais para que
permitan un mellor funcionamento
do transporte público. Por outro lado, faremos especial fincapé na
construcción de aparcadoiros nos
arredores e concellos limítrofes da
cidade. Estes funcionarían como
disuasorios e permitirían que os cidadáns se puidesen desprazar ata
Santiago en transporte público ou
camiñando. Tamén buscaremos o
apoio doutras administracións para
resolver os problemas que ocasionan certas rotondas como a da Galuresa.
¿Houbo pouca colaboración nesta lexislatura con outras administracións?
Foi insignificante e deu froitos escasos. Existiron compromisos verbais pero non se plasmaron en proxectos concretos.
Sánchez Bugallo exerceu unha
deixadez que impediu que os
compromisos se materializasen.
Sucede vostede a Encarna
Otero, que é unha das políticas
mellor valoradas, despois de
Dispoñemos de enquisas propias e teño que dicir que non están de acordo coas que se publicaron. Polos datos que teño, ningún dos tres partidos estamos ao
borde da maioría absoluta. Existe
case un empate entre as tres forzas. Agora ben, hai unha masa de
electores partidarios do PP, que
aínda non manifestaron a súa posición. Temos que tentar atraer a
esa gran porcentaxe de indecisos
votantes potenciais nosos. Dese
xeito, estaremos en condicións
de ser o partido máis votado.
¿Que opina dos pactos entre o PSdeG-PSOE e BNG?
Nós aspiramos a gobernar
esta cidade coa maioría suficiente. Esta podería vir dada por dúas vías. Por un lado, logrando a
maioría absoluta. Doutra banda,
permitindo que se deixe gobernar ao partido máis votado. E digo isto antes de saber o resultado das eleccións e tendo en conta que calquera dos tres pode ser
o partido máis votado.
Amosouse crítico contra a
intervención española en Irak,
dicindo non coñecer os motivos. ¿Pensa que esta actitude
vaino favorecer con respecto a
outros candidatos do PP?
Sinalei que non vía clara a
posición do Goberno español no
conflito. Pero tamén dixen que
non dispuña das claves coas que
contaba o presidente Aznar. Hoxe vexo máis claro os motivos
da intervención. Irak é un pobo
máis libre e máis capaz de administrar os seus recursos. Dito isto, cando expresei a miña postura non pesei en si me prexudica-

que ocupase a cabeza do cartel
durante tres lexislaturas. ¿Supón unha presión engadida?
A sucesión é algo que hai que
tratar con normalidade. Ten que
haber renovación nos cargos públicos. O anormal é que as persoas se perpetúen. Encarna foi
quen tomou a decisión de finalizar unha etapa.
¿Prexudicaralles electoralmente a marcha de Xaquín
Leiceaga ao PSOE?
En absoluto. Prexudicaralle
ao partido para o que vai. A nós
non nos preocupa.
¿Volvería pactar co PSOE?
Os pactos funcionaron ben de
cara a cidadanía pero non é momento de falar diso. Está claro que
a presencia do BNG no goberno
local beneficiou á cidade pero nós
temos uns obxectivos concretos.
Será despois do 26 de maio cando
compararemos programas.
¿Teñen prevista algunha
actuación para tentar solventar a crise do equipo de fútbol
da cidade?
A xestión do PSOE neste asunto foi desacertada. Bugallo dixo
que estaba buscando unha alternativa que consistía en implicar a varios empresarios da cidade. Fracasou neste intento igual que o PP.
Dositeo Rodíguez apoiaba a Caneda ata hai seis meses. Nós dixemos
dende un comezo que había que
sacar a Caneda do seu posto. Sentímonos obrigados a darlle unha
solución a este problema para que
os empregados e xogadores poidan cobrar.♦
ría ou me beneficiaría. Simplemente actuei en consonancia cos
meus criterios éticos.
Tamén tiveron especial repercusión na cidade as mobilizacións de Nunca Máis.
O desastre do Prestige hai
que analizalo coa visión de hoxe. Independentemente de que
as medidas se que tomaran fosen
máis ou menos atinadas, a realidade actual di que nos beneficiou. Houbo unha veda natural
que fixo que se recuperasen os
nosos recursos, os mariñeiros
non perderon poder adquisitivo
e o Plan Galicia vai supoñer un
investimento enorme.
Outro dos problemas que
lle preocupa aos composteláns
é o do equipo de fútbol. ¿Que
pensan facer no caso de chegar a alcaldía?
Presentamos unha proposta
para cooperar coa nova directiva
axudándoa a negociar con Facenda e coa Seguridade Social.
O Concello negouse a aceptala
nunha actitude deplorábel. O alcalde comprometeuse cos xogadores e non fixo nada. Agora
existe o risco de perder nos despachos o que se gañou nos campos de fútbol.
¿Apoiarán economicamente o equipo en caso de chegar a
alcaldía?
Con cartos do Concello non.
Eses cartos pensamos que teñen
que investirse no deporte base de
todo tipo que hai na cidade. Estamos dispostos a axudar á SAD
Compostela nas negociacións e
con diálogos de todo tipo, pero
non con fondos propios.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Os Estados Unidos
contan co 5 ou 6% da
poboación mundial
pero consomen o 42%
do petróleo. Petición
inxenua: non poderían
moderar o seu ritmo de
vida e invadir os
demais un pouco
menos.

Pasou o Prestige,
pasou a guerra, volve
Euskadi aos noticieiros.
Cada vez que
Ibarretxe espirra, zas,
catro páxinas. En
Madrid o tema atrae
moito. Debían crear
para Euskadi unha
especie de Radio
Gaceta dos
Deportes.

Estivo moi rigurosa a
Xunta Electoral para
mandar retirar unha
pancarta coas
palabras Nunca Máis
que penduraba da
casa consistorial de
Pontevedra. Tomárono
como propaganda da
oposición, esquecendo
que persoeiros do PP
como Cuíña dixeron
en repetidas ocasións
que eles eran de
Nunca Máis. Tamén
podían poñerse así de
meticulosos para
impedir a propaganda
electoral nalgunhas
igrexas. Hai curas e
bispos, non todos, aos
que só lles falta
transformar a pomba
do Espíritu Santo
nunha gaivota.

Tour Galicia,
Xacobeo 2004 e a
Xunta anuncian a toda
cor os atractivos da
nosa terra coa imaxe
dunha casa no medio
dun grande eucaliptal.
Alguén di: ¡E que! ¡O
eucalipto é unha
árbore como outra
calquera! Ten razón,
pero non é o mesmo

A

sombroso; estamos a asistir ao espectáculo mais espantoso, na dupla acepción galega do termo. Veñen a Galiza
os “gobernantes” españois a deciren aos galegos o que temos que pensar.
Son demasiados erros: o Prestige; a burla
do Plan Galicia; a circular de educación controlando a liberdade de expresión e limitando
a liberdade de cátedra; a guerra-invasión do
Irak. Calquera destes temas merecen un tratamento especial, pero, sobre todo, convén
non esquecer ningún deles. Non porque esperásemos grandes eficacias e atencións por
parte de quen nos goberna, mais porque nunca pensamos que chegasen a tales extremos.

A guerra das mentiras
ADELA FIGUEROA

Circulares coactivas aos centros de ensino e invasión
de Irak mantiveron nestes meses en vilo á sociedade.
Para a autora é hora de desenmascarar mentiras.
examinarse de Profesor de Secundaria.

■ A INVASIÓN DO IRAK. Esta guerra esta■ A CIRCULAR DE EDUCACIÓN. Recorde- nos afectando a todos. Mais, ¿cal querra? Para
mos, simplesmente, que nesta circular do con- nós, os galegos, a guerra comezou o 13 de Noselleiro Celso Currás, prohibíase todo tipo de vembro do 2002, co afundimento do Prestige.
expresión oral e escrita, nas aulas e nos espa- Levamos por tanto catro meses e meio de guecios públicos dos centros en contra da guerra- rra, de mentiras, abusos e enganos. Mais agoinvasión do Irak ou acerca da desgracia do ra, nesta altura a atención do mundo, e a nosa
Prestige. Relativamente ao esperpento non tamén está desviada cara Oriente.
Non podemos furtarnos á ignominia da
fan falla comentarios... A resposta dos ensinantes e dos alumno/as de toda Galiza é ben invasión dun pobo, ao abuso de poder que recoñecida. Non queremos estar fóra da lei e non presenta e as desgracias dunha xente indefenpodemos cumplir algo totalmente contrario á sa que sofre os máis feroces ataques do impeConstitución, nen irmos contra os respectivos rialismo colonizador. É unha guerra pola conquista das materias primas. CoProxectos Educativos de Centro,
mo fixeron os romanos. Eles leque tanto traballiño nos costou
varon a súa cultura, a súa forma
elaborar (para cumprir coas noru creo
de entender o mundo a todos os
mas, que así o indicaban), polo
tanto seguimos co noso traballo o que os tempos paises que conquistaban: Pax
Romana, Lex Romana, Via Romáis responsabelmente que poidemos, aínda a pesar deste Con- son chegados. mana. Cada momento da historia
é diferente, pero os homes que a
selleiro. Os ensinantes galegos
Animo
representan son os mesmos aínsomos bós profisionais e sabemos
da ao longo dos séculos.
bastante acerca de como desenaos meus
Asistimos a unha tendencia á
volver o noso labor educativo. Escompatriotas homoxeneización cultural sob
te conselleiro está ahí apenas por
parámetros alleos á nosa
un acidente electoral. Esperemos
que o crean” uns
cultura. ¿Será capaz Europa de
que iso se remedie
contrapor a súa complexidade
Este é o síntoma máis claro
cultural e histórica, face o simdo nerviosos que poden estar os
plismo norteamericano, a interque nos están a gobernar en Galiza neste momento. Non hai razóns, non hai culturalidade, a riqueza da diversidade de
explicacións, só aplicación do principio de Eurasia contra a cultura da simples e pura
abuso de Poder e da coacción. ¿Cómo pode rentabilidade, do rápido, do superficial, do
pensar un Conselleiro, que se pode enviar un actual e transitorio?
Mentras tanto, os nosos problemas deriescrito que contraveña os máis elementais
dereitos en que asenta unha democracia, por vados do afundimento do barco e o das nosas
costas, sob o fuel, ficaron en segundo plano.
moi pobre que esta sexa?
Para aprobar calquera exame de funcio- As forzas que o noso país necesita para sairnario hai que pasar unha pequena proba en mos da crise estan a ser partilladas coas forque se inclúe o coñecimento da Constitución. zas que se necesitan para loitar pola Paz e paO escrito do conselleiro Currás é contrario á ra denunciar á obscenidade desta guerra.
Isto sabíano moi ben os responsábeis da
liberdade de expresión e liberdade de cátedra
desgracia do Prestige. Todo estaba planificarecoñecidas nela.
Nos examens de oposicións para plazas do desde hai xa tempo. Apenas no ínterin, un
de profesores de ensino meio esíxese un mí- barco cruzouse no noso camiño. Isto é o que
nimo coñecimento das tendencias educati- temos en común có goberno: para Galiza a
vas, nomeadamente o relativo ao ensino en desgracia, para eles un atranco nos seus plaValores como o é a Educación pola paz, Edu- nos de seren internacionais. De romperen o
cación Ambiental, Coeducación, Solidarie- “isolacionismo secular de España”. De podedade, etc. Habería que suspendelo se fose a ren participar na rapina.

‘E

ANA PILLADO

Xa se sabe, a estas alturas, cales serán as
empresas que van participar na reconstrución
do que foi desfeito, cales as que van dispensar a axuda humanitaria. Todos se reparten os
despoxos dun pobre pobo masacrado.
A pregunta é: ¿ata cando? ¿Canto mais
vai durar esta vergoña? ¿Canto mais teremos
que consentir as galegas e galegos, pacifistas, preocupados polo noso país, orgullosos
del, da beleza das nosas paisaxes, da dignidade da nosa historia, sermos gobernados
por persoas insensíbeis, iñorantes, duros e
prepotentes?
Eu creo que os tempos son chegados.
Animo aos meus compatriotas que o crean.
Hai moitas persoas neste país que tamén o
cren. Porque xa foi dabondo. Chegaron demasiado lonxe, ata enfadar a moita xente.
Non se pode mentir todo o tempo a todo o
mundo. Nunca Máis.♦

Cartas

Réplica
a X.M. Sarille
Senhor Sarille, o que mais podo
lamentar do seu artigo é que nom
tenha recebido respostas mais contundentes. Isto é assi porque você
só paresce condescendente com os
militantes do PP, ja que nom som
assassinos nem tem “sentido berrarlles semellante barbaridade”. É
claro! Houvo alguns com um mínimo de consciência ética que
abandoarom dito partido logo das
barbaridades do Prestige e desta
guerra absurda. O resto ficam
cumprices da política caciquil,
“fascista” e “totalitária” (ista si)
dos seus quadros. Mas este aspecto nom lhe meresce qualquer comentário. O centro das suas críticas som esses “idiotas do horror”,
caracterizados pola brutalidade
instintiva e por um presunto colaboracionismo com a dereita; já

que “en vez de falar da política criminal de Aznar estamos a falar dos
idiotas”. Entom o colaboracionismo é seu. Se quere falar da política criminossa de Aznar, faga-o.
Ninguem lho impede e provavelmente iste seja o melhor momento
para publicar um artigo crítico. No
seu lugar, fala dos “idiotas” sem
se decatar que ao mesmo tempo
tampouco você queda em bom lugar. É cousa sua… O que si devera saber é que eu também som da
“xente honrada que quere evitar
tumulto”. Quando via a televissom
ficava abraiado com a suposta
existência de grupos violentos que
alteravam as manifestaçons pacíficas. Eu vim-nos. E como eu, mais
“xente honrada que quere evitar
tumulto”. Os grupos violentos iam
uniformados de azul e levavam
umha pequena bandeira espanhola
no braço dereito. Conhece-os? Ou
foi à zona VIP das manifestaçons?

Como eu, muita gente honrada pode atestiguar múltiples abusos do
corpo policial, nomeadamente nos
últimos mêsses. Também nom lhe
meresce comentario, porque você
escreve ao ritmo que lhe marcam
os meios de comunicaçom de Madrid (ou –ai!- de Compostela?).
Nom seria estranho que, se a TVE
nom tivesse falado dos radicáis,
teriamos evitado muitas preocupaçons e comentários histéricos...
Quedam muitas cousas sem dizer,
como o seu uso gratuito da palabra
“fascista”, o seu ascenso a defensor dos valores “cívicos” e da cidadania “honrada” ou o seu radical desprezo cara a gente que passou umha eternidade nas prissons
espanholas por umha militáncia
infinitamente mais comprometida
com Galiza que a de você e “os
seus”. Mas –ai!– o espaço é limitado e nensequer tenho a certeza
de que chegue a ler estas linhas.

Alem disso, nada me surprende.
Tenho constáncia de que há gente
supostamente menos comprometida e, ao final, infinitamente mais
solidária que os seus “galeguistas
de esquerdas e de dereitas”. Vergonha? Nom deve ser para quem
nom a sinte. Concido com você
em algo, sobram “idiotas”.♦
ÂNGELO PINEDA MARINHO

Con Cuba
Hai un feito que nos debería chamar a atención a todos: Cuba non
aplicaba a pena de morte desde o
ano 2000 a pesar de ter a máis de
medio cento de presos condenados
a pena capital nos seus cárceres.
Este feito faime imaxinar que
a Revolución Cubana debeu ter
un motivo de peso para decidir
aplicar tan reprobábel sentencia
contra os 3 terroristas que secuestraron un barco, con 50 persoas a bordo, o pasado 11 de
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a tumba da raíña Shub-ad atopou
Wooley os restos mortais das damas da corte, asasinadas e deitadas en dúas ringleiras. O último dos cadáveres era o dun home tanguendo a arpa, os ósos
do brazo seguían enriba do precioso instrumento, ricamente adornado con incrustacións”. Con estas palabras reconstrúe C. W.
Ceram, no seu apaixonante Deuses, tumbas e
sabios, o momento no que L. Wooley descubría unha máis das tumbas reais de Ur.
O libro de Ceram, que pasa xa do medio
século, segue a espertar todo o entusiasmo
que o autor verteu na redacción das súas fermosas páxinas, subtituladas atinadamente
Roman der archäologie, aclaración que os
traductores ao castelán ignoraron. Entusiasmo e emoción semellantes aos que debía sentir Leonard Wooley cando en 1927 comezaba
as escavacións no Tell el-Maqayyar, ou o que
é o mesmo, o “Outeiro do pico”. Identificado
xa daquela coa Ur dos caldeos, patria orixinaria de Abraham. O pico era o célebre cigurat.
Entre os innumerábeis obxectos descubertos na tumba da raíña sumeria estaba a arpa á
que se refire Ceram. Agora seica desapareceu
levada polo vento ferido da guerra que destrúe
vidas e facendas, e tamén a memoria. Só do
Museo Arqueolóxico de Bagdad desapareceron máis de 150.000 pezas. Non se levan nun
despiste metidas nos petos. Houbo premeditación e consentimento. Os conservadores do
museo así o teñen denunciado: “leváronse todo o que puideron e o resto rompérono”. A
UNESCO apresurouse a reclamar medidas de
protección, a prohibición das exportacións e
do comercio internacional, así como o retorno
inmediato das pezas roubadas. Peticións tan
sensatas como inocentes. Non sabemos quen
cometeron o planificado roubo, pero si sabemos para que e quen o consentiron, mesmo podemos imaxinar as súas rotas a través de Xordania cara Suíza, París, Londres e N. York.
Ninguén cre as cínicas desculpas: “era un acto
imprevisíbel e imparábel, como un balbordo
nun campo de fútbol”, dixo Rumsfeld.
A arpa mide un metro de alto, en calquera
enciclopedia de arqueoloxía se pode contemplar. Decorada coa cabeza dourada dun touro
barbado e incrustacións de nácara, ouro e betume tanto na caixa de resonancia como no arco do que tensan as cordas. Wooley coidaba
que os achados das tumbas reais de Ur corresponden ao cuarto milenio antes de Cristo.
¿Non é suficiente con destruír os nosos
edificios, o noso pobo…? ¿É necesario que
destrúan tamén a nosa historia?, preguntábase
un científico iraquí nas portas da Biblioteca
Nacional, baleira de libros, manuscritos e taboíñas de barro. ¡Os primeiros textos da humanidade!, que ducias de científicos, dende
Grotefend ata Rawlinson, se afanaron en descifrar para que S. N. Kramer, despois de 25
anos de duro traballo puidese publicar o seu
célebre A historia comeza en Sumer, no que

A arpa de Ur
CARLOS MÉIXOME

A destrución no Irak non se reduce ás persoas e aos
edificios, senón tamén a un importantísimo patrimonio cultural saqueado ante a indeferencia dos EE UU.
con enxeño e un pouco de ousadía vainos des- de materias primas, de posicións xeoestratéxicubrindo 27 primeiras veces: as primeiras es- cas ou de prestixio, de lugares para investir cacolas, o primeiro suborno, o primeiro caso de pitais, etc. denomínase imperialismo. Un fenómeno que sendo propio do derradelincuencia xuvenil… Non se
deiro tercio do século XIX estivo
perderon as 12 táboas de arxila
presente en diferentes períodos
que conteñen o Poema de Gilgaó
do
Museo
históricos e hoxe tamén. Tampoumesh; víctimas dun espolio anterior están no Museo Británico,
os seus defensores foxen da
Arqueolóxico co
denominación. M. Ignatieff, catedo que Borges escribiu: “Diríase
drático en Harvard, escribiu:
que todo xa está neste libro babide Bagdad
“Aínda que non é politicamente
lónico”.
Barbarie e horror van sem- desapareceron correcto o imperialismo continúa
pre unidas. O horror do coronel
sendo necesario” e Robert Kaplan
máis de
di no seu último libro: “unha noKurtz/Brando de Konrad/Coppola e a barbarie dos destructo- 150.000 pezas. va cruzada é necesaria para traer
prosperidade a distintas partes do
res da Biblioteca de Saraievo,
hai un tempo, e agora da BiblioNon se levan mundo a través da influencia do
benigno imperialismo norteameteca Nacional ou do Museo Arnun despiste ricano”.
queolóxico da cidade de Harum
Mesmo na rapina cultural seal-Rachid.
metidas nos méllase
bastante ao imperialisDende hai tempo certos anamo decimonónico. Os franceses
listas andan a darlle voltas a como
petos”
marchaban coa pedra Rosetta e
definir o sistema nacido en 1991
os ingleses cos frisos de Fidias
(hiperpotencia, primeiro estado
pero facíano á luz do día e cun
protomundial, imperio pagán…).
Cada vez estou máis convencido que o termo certo aquel de salvadores da cultura. Os de
está xa recollido nos manuais de historia. Á ex- agora fano ás agachadas e para engordar as
pansión militar na busca de novos mercados, contas bancarias.♦

‘S

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

abril. Si, está ben escrito, terroristas, e ademais pro-americanos, feito que a hipócrita sociedade conformista europea se salta por alto á hora de correr a condenar a Revolución que, a duras
penas, resiste ao embargo ilegal
decretado polos Estados Unidos.
Se este secuestro, ou un dos
últimos seis que acabaron chegando a territorio americano sin que
os EE UU devolvera as naves ou
detivera aos secuestradores, fora
feito en territorio de USA, non me
quero nin imaxinar cales serían as
condenas que terían que soportar;
e se os secuestradores ademais foran árabes, non teño dúbida que
acabarían en Guantánamo humillados e torturados.
Os Estados Unidos teñen hoxe a 3.700 reclusos nos corredores da morte e desde o ano
2000 executou a unhas 210 persoas. Non vexo que a nosa “de-

mócrata” sociedade europea, con
José María Aznar á cabeza, se
rompan as vestiduras por isto.
Estas mortes só serviron para
dar unha bocanada de osíxeno á
desacreditada política de EEUU e
para molestar a vellos amigos de
Cuba como Saramago e Galeano.
Ademais de todo isto non debemos esquecer o motivo principal polo que a morte destes tres terroristas é rexeitábel: as bases éticas e morais que rexen a esquerda
deben evitar que nos poñamos ao
mesmo nivel que os fascistas que
buscaron eliminarnos, e nos eliminan, fisicamente cando ostentaron, ou ostentan, o poder. Temos
fins máis nobres, eles só teñen por
fin o beneficio propio.
Por isto, e a pesar das equivocacións, seguirei coa Revolución ata a vitoria, sempre.♦
RENATO LAMPIAO
TEO (A CORUÑA)

Rapina
en Bagdad
Hai asnos máis humanos que homes e homes menos humanos que
asnos. Juan Ramón Jiménez meteu
toda a friaxe do mundo nesta ducia
de palabras. Meteu o dedo na chaga.
O raposeiro xeneral que chegou das cábilas non tivo reparos
en xiarlle o corazón a un millón
de almas con tal de servir, sen reparar en gastos, ás castas (eclesiásticas, militares e paisanas)
que cortaban daquela aquí o bacallao. Asno ningún chegaría a
tanto desalme. Vestiu de crespón
a pel de touro casa por casa.
Igual que hoxe pasa en Iraq.
Bush, Blair e Aznar non lle chegan a Platero á altura dos cascos.
Son a cal máis desalmado.
Juán Ramón Jiménez sabía
falar e sabía o que falaba: hai asnos e asnos, homes e homes, cla-

ses e clases, talantes e talantes.
Cando a Lexión Cóndor soltaba bombas a diestro e siniestro
por estes lares, o primeiriño que
fixo o camarada Rafael Alberti
foi salvar o Museo do Prado. O
primeiro que fan Bush, Blair e
Aznar no Iraq cautivo e desarmado é protexer os pozos de petróleo. Faltaría máis.
Á Biblioteca Nacional e ó
Museo Nacional que lle dean polo
saco. As primeiras letras do mundo devoradas polas lapas e as esculturas tan mal paradas coma os
budas destruídos en Afganistán
polos talibáns. O petróleo é o
prioritario. O único realmente importante para os emperadores da
industria, o comercio e a banca.
E aínda hai profesionais do
terrorismo escrito e oral que exoneran ao Sétimo de Cabalería de
toda responsabilidade.♦
XESÚS REDONDO ABUÍN

un bosque que unha
plantación. A ringleira
de eucaliptos que sae
na imaxe é un cultivo,
unha explotación
agrícola, non unha
paisaxe natural. Tamén
o repolo é respectábel
e ninguén anuncia
unha casa rural no
medio dunha
plantación de
repolos.

Clasismo. Así que
viñeron as granxas de
visóns e a muller
humilde chegou a ter
acceso a unha prenda
de moito rosmillo,
chegaron tamén os
defensores dos animais
criticando os abrigos
de peles.

A consigna do PP
consiste en dicir que o
do Prestige foi
beneficioso porque
gracias a el temos o
Plano Galicia, igual que
o bombardeo de Irak é
beneficioso para a
poboación que verá as
súas casas
reconstruidas. Tamén a I
Guerra Mundial foi
beneficiosa para a
ciencia médica, sobre
todo para a
traumatoloxía. Nas
trincheiras, moitos
médicos fixeron valiosos
experimentos. Seguindo
nesta liña, a II Guerra
Mundial favoreceu a
incorporación da muller
ao traballo, dado que
os homes abandonaran
as fábricas para
matarse entre eles.
Quedaron viúvas, pero
con emprego. Agora o
Colexio de
Farmaceuticos de
Pontevedra vén de
afirmar que “non pasa
nada por comer un
peixe ou marisco con
fuel”. De aquí a pouco
veremos un programa
gastronómico na TVG
no que se diga que a
ostra petroleada é o
último berrido da
cociña francesa. Será
mentira claro ou un
parvo consolo, pero se
coa, coa.♦
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Silvio Rguez.
advirte
do ‘perigo real
dunha invasión
de Cuba’

Gorbachov
denuncia a
corrupción
norteamericana
no Irak
Mijaíl Gorbachov, non está
moi contente coa actual política norteamericana. “Bush, fillo, formouse xa como presidente, pero está vencellado demais aos intereses dos grupos
que o levaron ao poder: a industria militar e o sector petroleiro e de materias primas”,
opina o ex presidente soviético
en El País semanal (20 de
abril). “Penso, engade, que nas
decisións do actual presidente
dos Estados Unidos hai unha
presión e unha influencia excesiva destes círculos sobre el, e
isto debe preocuparnos a todos”. Segundo Gorbachov, “os
norteamericanos deben estar
preocupados tamén cando vén
que, a penas se remata de destruir algo no Irak, xa está en
marcha un encargo de construcción para empresas coas
que está vinculado o vicepresidente. Os Estados Unidos son
unha sociedade enferma se deben recorrer a estes métodos
para sair da crise. Temen que
se o complexo da industria militar baixa a súa produtividade,
o PIB norteamericano disminuirá, e con él o número de
postos de traballo. Trátase dunha mentalidade militarizada, a
diferencia dos europeos, aínda
que estes, en parte, seguiron a
corrente aos norteamericanos.
Poderían non facelo, pero queren gañar diñeiro”.♦

‘Malas noticias
de Cuba’
di Galeano
Eduardo Galeano, o autor
do clásico As veas abertas
de América Latina, e tradicional amigo de Cuba ven

de escribir un artigo no diario mexicano La Jornada
(18 de abril) no que crítica
os fusilamentos de tres secuestradores levados a cabo
polo réxime. “As prisións e
os fusilamentos en Cuba,
afirma Galeano, son moi
boas noticias para o superpoder universal, que está
tolo de ganas de sacar da
gorxa está porfiada argana.
Son moi malas noticias, en
cambio, noticias tristes que
moito doen, para quen pensamos que é admirábel a
valentía dese país pequerrecho e tan capaz de grandeza, pero tamén pensamos
que a liberdade e a xustiza
marchan xuntas ou non
marchan”. “Tempo, engade, de moi malas noticias:
por se tiñamos pouco coa
alevosa impunidade da carnicería do Irak, o goberno
cubano comete estes actos
que, como diría don Carlos
Quijano, pecan contra a esperanza”.♦

Vintesete intelectuais cubanos
veñen de difundir un comunicado a todos os medios de prensa titulada “Mensaxe desde A
Habana para amigos que están
lonxe”. Crentes ou ateos, comunistas ou críticos, cargos oficiais ou perseguidos nos setenta por homosexuais coinciden
en opinar que Cuba “está hoxe
máis amenazada que nunca polos Estados Unidos” e que “para defenderse se viu obrigada a
tomar medidas enérxica que
naturalmente non desexaba”.
Entre os asinantes encóntranse
o cantante Silvio Rodríguez, a
bailarina Alicia Alonso, a cantante Omara Portuondo, o
guionista de Fresa e chocolate
Senel Paz, o pianista Chucho
Valdés, os escritores Cintio Vitier e Miguel Barnet ou o músico Leo Brouwer. A maiores
deste texto, outros intelectuais
cubanos espuxeron a gravedade da situación e criticaron as
condenas a Cuba. Así o poeta e
Premio Nacional de Literatura,
Cesar López, afirmou por
exemplo que “se pode estar
contra a pena de morte. Eu estou. Pódese discutir respecto do
pertinente das condenas que legalmente se lle aplicaron aos
responsabeis ou irresponsabeis
de propiciar accións enemigas a
nación cubana. Eu discútoo.
Pódese favorece o diálogo xusto entre posturas diferentes. Eu
favorézoo”. “Sen embargo, sinala López, esquecer a realidade, o perigo, o ataque constante
a Cuba e á súa xente, manifesto
en todos estes anos, e exacerbado nas últimas semanas, non
parece de todo honesto”.♦

Senel Paz.

Silvio Rodríguez.

¿Pornografía para limpar o Prestige? Láminas
pornográficas acompañan os trebellos técnicos na cabina de operacións do robot Nereus IV, que baixará a limpar o Prestige, como se pode ollar nesta fotografía de Faro de Vigo (21 de abril).

Montaña
BIEITO IGLESIAS

S

addam tiña unha cisma condenada cos coches de luxo, paixón esta partillada polo proletariado occidental. Se vostedes
alternan no mostrador dun bar de operarios, comprobarán
cómo os homes afinan no catálogo de prestaciós
automobilísticas. Certo que o ramo feminil da clase traballadora
diversifica os intereses, saíndose do díptico futebol máis coche;
eu mesmo puden oír, de labios dunha camareira, algunhas revelaciós sobre o uso –non precisamente industrial– da vaselina. Así e
todo, dada a escasa integración da muller no mercado laborioso,
cabe afirmar que a leria mesteiral marcha sobre rodas. Sendo eu
pequeno e vivindo cos avós labregos –xente que se erguía cedo
pra acudir ás endeitas camponesas– tiven a fortuna de que un rapazolo panadeiro me viñese traer o almorzo á cama. O panadeiro
ataba o burro coas alforxas cheas de poias de pantrigo ó pé
dunhos toxos e subía á nosa casa pra ferverme o leite. Por solidariedade e tamén (non hai idealismo sen ganga) por brincar cun
meu camión moi feitiño, de cabina vermella e caixa amarela. A
fascinación polas máquinas é decididamente plebeia; os
aristócratas ou burgueses afidalgados, anque gasten chofer e
limusina, conciben a viaxe como fastidioso expediente pra salvar
as distancias. Ven no coche un transportador de masas de telefilme do espacio, unha lanceira de luz que disolve os corpos trasladándoos a outra nave ou galaxia. In vino veritas, pero Saddam
bebía (¿bebe?) viño portugués, supoño que Mateus ou cousa así
–así de suave e gaseado–, elixir que non lle aquece a un Nabucodonosor. Un neno iraquiano cos brazos amputados polas bombas
declara: “Tería que ser unha montaña pra aturar tanta dor”. A
verdade cabalga na enormidade da metáfora.♦

Ferrol

Querer é poder
MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade demostrou nesta Semana
Santa que ten capacidade para ser
un destino turístico de primeiro nivel.
Veñen de dar remate unhas festas
nas que moitos aproveitan para
fuxir da esgotadora rotina. Outros, sen embargo, fican na casa
e gozan das ofertas disponíbeis
para facer máis levadeiro o tempo de lecer. Estes últimos puideron ver como ano a ano a nosa
cidade medra. Medra en sona e
medra en esplendor.
A estas alturas está máis que
demostrado que Ferrol está inzado de reclamos turísticos, de
puntos de interese para aqueles
viaxeiros que non buscan soamente sol e area. E aínda así,
area tamén temos. A Semana
Santa é un dos máis claros expoñentes destas potencialidades.
Refírome á Semana Santa como
ponte, como data de esparexemento: unha combinación de
factores da que resulta unha
atractiva opción para aqueles
que están por decidir o destino
das súas vacacións.
Durante estas festas a cidade
sabe –posiblemente mellor que en
calquera outra época do ano–
adaptarse ás necesidades dos seus
veciños e visitantes. Ás procesións, declaradas de Interese Turístico Nacional, únense eventos
como o Salón do Cabalo, que vai
pola súa sexta edición, ou mesmo
a tradicional romaría de Chamorro
que cada ano lle pon o peche a estas festas cáseque multitudinarias.
Estes son soamente algúns
dos reclamos máis chamativos,
sen embargo non pretendo con-

verterme en embaixadora da cidade no estranxeiro. O que cómpre
destacar é que a cidade ten capacidade. Unha capacidade que se
ve reflectida na ocupación hoteleira, que cada ano destas datas
chega ata o 90%. O mesmo que
noutras moitas zonas de Galicia
non podemos gabarnos de ter o
mellor clima do mundo, nin de
contar coas mellores infraestruturas. Pero a clave está aí, en saber explotar do xeito correcto os
recursos e en ofrecer unha oferta
diferente das demais, porque non
existen dous pobos iguais.
Pasaron as festas e a xente
marchou. Pero moitos destes visitantes tornaron ás súas casas con
ganas de volver. É imprescindíbel
explorar as carencias de cada cidade, e tamén as súas capacidades, porque sen dúbida querer é
poder. Aí queda un exemplo.♦

Latexos
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Posicións
desavidas
X.L. FRANCO GRANDE

E

sta guerra non só nos ten
levado a posicións ferreñas senón tamén a criterios que nin de lonxe se agardaban. Un autor como
Enzensberger, que respectei
moito, tense pronunciado (El
País, 17 de abril) de maneira
que a un non lle cadra coa
idea que tiña del: só é importante a eliminación de
Sadam, gabando o escaso número de vítimas habido e o
coidadosa que foi a eses fins
a coalición guerreira, á par
que recrimina ós que berran
“Non ó sangue por petróleo”,
pois estes –di– ben que non
poden prescindir do seu
coche, da súa calefacción ou
das súas vacacións. Fóra a tiranía a calquera prezo, e promóvase a seguido unha situación democrática no país –e
lémbrese que Alemaña foi
salvada polos aliados
occidentais, o que tamén debe ser obxecto de
agradecemento.
¿Como é posible que un
home acostumado a pensar
deixe de facelo desta
maneira? E que non se decate
de que está lexitimando a
máis inmoral das guerras, a
chamada guerra preventiva,
algo de moi dubidosa legalidade nin sequera coa aprobación do Consello de
Seguridade. E bendicindo por
ese camiño as máis que posibles guerras preventivas que
de agora en diante poida
haber, e ganas non lle faltan
a algúns de que as haxa. ¿E
que terá que ve-lo
agradecemento dos alemáns
ás forzas aliadas de onte coa
actitude –xusta, intelixente e
esperanzadora– da cidadanía
que hoxe rexeita unha guerra,
cando menos, tan ilegal
como obscena?
Non é certo que o máis
importante sexa eliminar a
Sadam. O importante tería sido seguir forzándoo ó desarme, e aínda a un exilio pactado, actitude que estaba dando
bos resultados. ¿Por que,
xusto nese momento, se prescinde da diplomacia e se
recorre á guerra? Pois porque
xa moi de antes estaba
acordada e disposta. E
porque interesaba máis a
guerra, para algúns máis rendible ca calquera outra
solución. Se non se confesan
esas razóns, e se expoñen outras, e cada día unha distinta,
é porque son inconfesables.
¿Que pensará agora o escritor alemán das barallas repartidas para a caza, vivos ou
mortos, dos homes máis buscados polas forzas de ocupación? ¿Ou da queima da
Biblioteca Nacional de
Bagdad ou do saqueo do seu
Museo Arqueolóxico? ¿Teremos, aínda por riba, que
expresarlle o noso
agradecemento a Mr. Bush e
ós seus recadeiros?♦

Abrirá unha investigación sobre a morte de Xosé Couso

Fraga reitera no Parlamento
o seu apoio á invasión do Irak
P.B.
Os chamamentos ao presidente da Xunta para que mude a
súa posición en relación á invasión de Irak volveron caer en
saco roto. Na súa última intervención no Parlamento galego,
Manuel Fraga, reiterou o seu apoio á política exterior do Goberno de Aznar mentres sinalaba que “España o único que
buscou nesta guerra é non romper as relacións atlánticas”.
Ante os inquerimentos do BNG, Fraga asegurou que o Goberno español demanda unha investigación para aclarar o asasinato
de Xosé Couso e asegurou que ten noticias de que se vai producir.
O mércores 23 de abril, o presidente da Xunta volveu referirse a
episodios bélicos da historia contemporánea para xustificar no
Parlamento o apoio dos Gobernos
central e autonómico ao ataque a
Irak. Na defensa da súa posición,
Fraga sinalou que a primeira guerra mundial “gañouse gracias á
intervención americana” que foi
tamén a que impediu con posterioridade, engadiu, a vitoria de
Alemaña, primeiro, e de Rusia,
despois. “Querer romper con xogos vellos e vetos obsoletos esa
situación non era de interés de España en modo algún”, dixo.
Fraga reafirmou a súa posición despois de que o BNG, por
boca do seu portavoz, Alfredo
Suárez Canal, solicitara ante a
“contundencia dos feitos que
mostran como falacias os argumentos que se utilizaron como
xustificación para a guerra”, que o
presidente da Xunta cambiara a
súa posición de “sumisión” ao
Goberno de Aznar e aos Estados
Unidos e abrira, tamén, a posibilidade dunha reclamación de esclarecemento das circuntancias da
morte de Couso. Na súa intervención, Suárez Canal acusou a Fraga
de desempeñar un “papel lamentábel” e de padecer, ao igual que
outros dirixentes do PP, o “síndrome do pavillón desorientado” por
escoitar a “propaganda americana” mentres ignora as demandas
da sociedade ante unha “masacre”
que comparou co comportamento
de Hitler cando invadiu Polonia.
“É pura e simplemente falso
que o Goberno sexa lacaio de
Washington”, respondeulle Fraga
que defendeu que na “nova situación” que se produce despois do
atentado nas Torres Xemelgas e
diante da “fonte especial de inestabilidade” que representa Oriente
Medio “era necesario actuar”. “A

insensibilidade á que chega empeza a ser alarmante”, lamentou Suárez Canal despois de escoitar de
novo a xustificación dos bombardeos. “Compasión, pena, capacidade de emendar os erros son sentimentos que diferencian á especie
humana do resto e vostedes ou os
censuran ou teñen un corazón de
ferro”, díxolle para logo engadir
que “coa súa complicidade” os Estados Unidos “están dando zancadas enormes, de leguas cara atrás
na historia da humanidade e dunha
orde que regule de forma pacífica
as relacións entre os pobos e os
homes”. Fraga esperou á segunda
quenda para referirse ao asasinato
do reporteiro Xosé Couso e asegurar que o Goberno español “está
pedindo unha investigación sobre
este asunto que se vai abrir segundo a información que teño –dixo.
Estamos por esa investigación e
polo mellor arreglo para el e a súa
familia”.
Sen fondos adicionais
para o Prestige
Con anterioridade o PSOE pedíralle explicacións a Fraga pola falta
de fondos da UE para a recuperación da catástrofe do Prestige. O
seu portavoz Emilio Pérez Touriño cualificou a xestión da catástrofe, despois de case que seis meses, en termos de “auténtico bochorno e escándalo político”. Touriño mencionou unha carta enviada pola Comisión Europea ao representante permanente do Estado
na UE da que se desprende que o
Goberno aínda non remitiu a documentación para explicar cal vai
ser o destino preciso dos fondos
FEDER, que se están utilizando
na limpeza, nin tramitou a solicitude do Fondo de Cohesión.
De novo, sen sorpresas, Fraga
negou ter sen facer os deberes e

Fraga respontando á oposición no Parlamento.

defendeu que existen garantías de
financiamento en base aos 190
millóns de euros do IFOP para a
pesca, á posibilidade de que se
aumente o fondo de compesacións do FIDAC e a que “temos
abertas as posibilidades” en relación aos fondos estruturais e de
cohesión. Pero Touriño insistiu en
que a Xunta “non pode acreditar
documentalmente que existe máis
cifra que cero como fondo adicional para a recuperación”. Malia as
críticas, Fraga sentenciaba: “nin
nos afundimos nin ten comparaza
o que fixemos nós co que fixo o
Goberno socialista nos casos anteriores do Urquiola e o mar
Exeo”. Durante o pleno o PP rexeitou unha moción do PSOE,
que apoiou o BNG, para instar á
Xunta a negociar co Goberno de
Aznar fondos extraordinarios
estatais e procurar a modificación
do regulamento do Fondo de Solidariedade da UE. O BNG tamén
pediu contas aos Goberno polo

A. PANARO / Arquivo

incumprimento do conxunto de
medidas aprobadas polo Parlamento para afrontar a catástrofe.
Contra a censura nos centros
Entre as propostas rexeitadas polo PP figura tamén unha moción
coa que o BNG pedíu a retirada
da circular que a Consellería de
Educación enviou aos centros de
ensino porque -mantivo a deputada do Bloque, Tareixa Novo“limita dereitos básicos , como o
da libertade de expresión, de comunicación, de información ou o
dereito de cátedra”. Desta volta
defendeu o documento a deputada do PP, Marta Álvarez, que dixo que as instruccións “nin reprimen, nin censura” porque “só
lembran a legalidade”. Ao día seguinte representantes da comunidade escolar concetráronse diante da Consellería de Educación,
na que entregaron 4.000 sinaturas en contra da circular.♦

Só dous sindicatos poderán participar
nos Consellos Sociais das Universidades
Co apoio do PSOE, o PP aprobou
no Parlamento as dúas primeiras
leis que adaptan a lexislación universitaria galega á LOU, a Lei do
Consello Galego de Universidades e a Lei dos Consellos Sociais
do Sistema Universitario Galego.
O BNG abstívose na primeira e
votou en contra da segunda porque limita a participación das organizacións sindicais na súa com-

posición a dous representantes
fronte os catro que terán as asociacións empresariais.
O clima de diálogo en relación á adaptación ao sistema universitario galego da LOU co que
se comprometeran os tres grupos
parlamentarios e a aceptación
por parte do PP de boa parte das
emendas da oposición permitiu a
aprobación destes dous primei-

ros documentos co aval do
PSOE. No caso da Lei do Consello Galego de Universidades o
BNG abstívose porque, segundo
o deputado Xesús Veiga, fican
sen aceitar certas aportacións
que o Bloque consider relevantes
en relación as competencias do
Consello e á “calidade representativa” dos seus membros.
O deputado do PSOE, Mén-

dez Romeu, explicou que o voto a
favor do seu grupo debe entenderse como a vontade de conseguir o
maior consenso posible pero non
quere decir que “na votación da
Lei Galega de Universidade necesariamente o PSOE vaia posicionarse a favor”. Os dous grupos
criticaron que toda a materia universitaria non sexa obxecto dun
único texto lexislativo.♦
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A cultura
do ‘ha ha ha’
X.M. SARILLE

C

ando pase o tempo probabelmente quedemos
abraiados mirando para
a cultura que se xerou nos
anos 80 e que dura ata hoxe.
Ata onte máis ben, ata mesmo
antes da guerra. Abraiados xa
case estamos agora ante a inocencia e a frivolidade coa que
observáramos o mundo.
Montaigne substituira a
Marx nas mesas de noite dos
máis modernos. A movida, a
explosión de alegría,
asulagou as rúas de Galiza e
das cidades españolas. Entraron en boxes todos os
alicerces, columnas e tellados
das vellas construccións ideolóxicas. Todo foron risos, e
sen demasiada análise
predominou o desleixo polo
serio e analítico, exceptuando o diñeiro. Todos
acabamos crendo que para
que algo funcionase había
que privatizalo. Iso
condimentouse co
hedonismo do 68, que se foi
vulgarizando ata abrir
hamburgueserías que lle chaman carpe diem, con música
de Laura Pausini a toda hostia e Horacio chutando a gol.
Os que menos libraron foron os intelectuais que se cinguiron ao pensamento
dominante para ir tirando, ou
para tirar moi ben. E os escritores, que adaptaron pesos,
medidas, complexidade, tempos de escritura e esforzos á
demanda da hamburguesería.
¿As editoras? De cine. Había aquí unha que tiña a musiquiña do Xabarín no
atendedor, para non facer de
menos no concurso mundial
infantilizado. E os cidadáns
(antigamente pobo), adaptaron
o noso refrán: todo o mundo
vai ao seu menos eu que vou
ao meu. Era “la cultura del ja
ja ja” como a definiu Enric
Juliana en La Vanguardia, un
xornal que non é pior que El
país nuestro de cada día e
que non ten problema para informar do que ocorre no Quebec, por exemplo.
A cultura do ha ha ha ríase
da palabra imperialismo, unha
hipérbole dos esquerdistas
que non comprendían as bondades do sistema.
No seu momento o ha ha
ha, refrixerou a sociedade, todo hai que dicilo. Esfarelou a
expresión cultural heredada
da guerra fría e do
franquismo, tan ríxida,
cansante e rotineira como era.
Pero agora ven Rumsfeld, o
asasino, e lémbranos que si,
que claro que si, que Imperio
e moito coidado. E a modernidade non sabe que dicir, tan
delicada como se mostraba ultimamente coas palabras ofensivas. A modernidade, que
desterráramos o termo por antigo. ¿Acabaríasenos a alegría
bempensante?♦

¡NUNCA M IS!

Incidentes en Muxía entre populares e cooperantes

Insuficientes voluntarios
durante a Pascua
A.N.T.
O número de voluntarios
foi insuficiente para cubrir
as labores de limpeza previstas para a Pascua, aínda
que nalgunhas localidades como Carnota si que se completou o continxente necesario.
A Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galiza, Adega,
anunciou que quedaron prazas
libres nas labores de limpeza de
fuel durante a Semana Santa.
“Mesmo desde Camariñas enviáronnos un correo electrónico
indicándonos que quedaban
prazas libres, cando é a Xunta a
encargada de coordinar os voluntarios”, dixo Belén Martín
de Adega.
Sen embargo, noutras localidades como Carnota si se
completaron as prazas, aínda
que unicamente nos días festivos. De luns 14 a mércores 16 o
número de voluntarios oscilou
entre 250 e 350, pero de xoves a
domingo completáronse as 700
prazas para as que hai cabida na
localidade, 200 para residentes
e 500 para persoas que van e
volven no día. “Agora non se
cubre o continxente, temos entre cen e cento cincuenta persoas por día e agardamos mante-

O número de voluntarios foi decaendo nos últimos meses.

las ata o verán porque as necesitamos”, explicaron na oficina
do voluntariado en Carnota.
En Muxía, o venres 18 de
abril producíronse incidentes
cando un grupo de trinta voluntarios se manifestaron con ocasión da Festa do Congrio, que
se celebraba nunha carpa situa-

Falece un traballador
da recollida de fuel
Afonso Sánchez Rodríguez é o
primeiro falecido en relación co
accidente do Prestige. O corpo de
Afonso achouse na praia das Torradas, Malpica, o pasado luns 21
de abril pouco despois do medio
día. Minutos antes, separárase do
grupo de operarios de limpeza do
fuel durante o descanso e a súa
ausencia na incorporación ao traballo alertou aos seus compañeiros, que comezaron a súa busca.
De momento descoñécense
as razóns da súa morte. A autopsia practicada ao cadáver non
achou sinais dun golpe ao esvarar nas rochas, posibilidade que
apuntaran os compañeiros do falecido como hipótese máis probábel da súa morte.
Tanto o BNG como a CIG reclamaron unha investigación para
esclarecer as circunstancias da
morte, dadas as “precarias condicións de seguridade” nas que desenvolven o seu traballo os empregados das compañías contratadas
polo Ministerio de Medio Ambiente para realizar a recolleita do fuel.
A CIG mesmo denunciou que
o día da morte de Afonso Sánchez
non era laborábel no sector da
construcción na provincia da Coruña, como sinala o correspondente convenio colectivo, e que os

traballadores das contratas de limpeza de chapapote chegan a realizar xornadas de ata once horas.
A ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, subliñou
que a morte de Afonso Sánchez
foi o “primeiro accidente grave
en medio millón de xornadas de
traballo” retirando fuel. Con todo,
esta circunstancia viría a darlle a
razón á Administración cando decidiu profesionalizar a recolleita
de fuel nas zonas máis perigosas
como as rochas, aínda que tamén
concorre o feito denunciado polo
deputado do BNG, Carlos Aymerich, das precarias condicións de
seguridade na que traballan os
operarios das contratas encargadas de retirar o chapapote.
Afonso Sánchez, de 27 anos
de idade e pai de dous fillos de
curta idade, realizaba labores de
axudante no manexo da máquina
de hidrolimpeza das rochas con
auga a presión quente e traballaba para a empresa constructora
ACS. Esta compañía, aínda que
inicialmente prometeu dar información transparente sobre a
morte do traballador, posteriormente mudou de actitude e optou
por remitir á Comisión de Seguimento do Prestige as consultas
sobre esta cuestión.♦

da a carón da dos voluntarios.
Os voluntarios, que ían co
traxe de faena, a cara tapada e
as mans atadas, protestaban
contra o anuncio de desmantelamento das instalacións para o
voluntariado, xa que consideraban, contra a opinión da Administración, que “aínda hai moito

PACO VILABARROS

que facer”, como dixo Carles
Lloréns.
Aínda que o acto era pacífico, o alcalde de Muxía, o popular Alberte Blanco asegurou que
querían agredilo, razón pola que
ordenou a presencia da policía
municipal, que encrespou os ánimos e provocou incidentes.♦

A decisión tómase despois de autorizar a pesca

Un autómata buscará
fuel nos fondos mariños
H.V.
O Goberno contratou a unha
empresa para que un robot autómata explore 400 millas de
fondo mariño entre Cabo Vilán e Corrubedo á procura de
fuel. A operación pretende que
haxa seguridade na abertura
da veda, aínda que a pesca fora autorizada sen coñecemento da situación do leito.
O robot Nereus IV, que leva abordo o buque cableiro
Teneo, comezou a realizar as
prospeccións o pasado domingo 20 de abril. Está previsto que a misión recén iniciada se estenda durante dezasete días a razón de 40 millas
por día para realizar sondeos
a profundidades de entre 300
e 600 metros.
O obxectivo das actividades do Nereus IV é comprobar
si existe fuel nos fondos, como denuncian os mariñeiros.
A este respecto, un home próximo ao PP, como é Evaristo
Lareo, presidente da Federación de Confrarías de Pescadores da Provincia da Coruña,
admitiu a contradicción que
supón abrir a pesca na zona

pero carecer da seguridade de
que os seus fondos están libres de fuel.
Previamente á contratación deste robot submarino, o
buque cazaminas da Armada
Turia non localizou rastros de
fuel nas prospeccións que realizou entre os 86 e os 140
metros de profundidade no
fondo mariño.
Sobre os traballos realizados polo buque da Armada
Turia, o deputado do BNG no
Parlamento galego Bieito Lobeira advertiu que o cazaminas “non é un buque apto para a detección de fuel nos fondos mariños”, xa que a profundidade das súas prospeccións é moi limitada. Ademais, lembra Lobeira, os datos do Turia que negan a existencia do fuel contradín os
ofrecidos polo Instituto Español de Oceanografía, que confirman a denuncia dos mariñeiros de que si hai fuel. Por
esta razón, o deputado preguntou á Xunta se considera
que é lóxico abrir a veda antes
de confirmar que non hai chapapote.♦
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Segundo a oposición trata de protexer a Álvarez Cascos

López-Sors emprega
ao seu fillo como escusa para dimitir
H.V.
O principal imputado pola
catástrofe do Prestige, o director xeral da Mariña Mercante José Luis López-Sors,
anunciou a súa dimisión coa
escusa dunhas informacións
que denunciaban a presencia
irregular do seu fillo nun barco.
A escusa de López-Sors só convence ao Goberno. Tanto a oposición como a Plataforma Nunca Máis cren que se trata dunha
“fuxida cara adiante” e que representa un intento de “subtraer
á sociedade galega a verdade”
sobre a catástrofe do Prestige.
Ademais, din que o xa ex director xeral da Mariña Mercante
coa súa dimisión tería como obxectivo protexer ao ministro de
Fomento, Francisco Álvarez
Cascos.
O sub-secretario do Ministerio de Fomento, Adolfo Menéndez, dixo a dimisión de LópezSors “é un xesto que lle honra”,
aínda que non se refería á protección da figura de Álvarez Cascos
senón ao deixar o cargo cando se
coñecían unhas irregularidades
que afectaban ao seu fillo.
O coordinador da Executiva
do BNG, Anxo Quíntana, dixo
que as actuacións de LópezSors despois da catástrofe tiñan
como obxectivo “tapar o seu
xefe” e a responsábel de Pesca
do PSdeG-PSOE, Carme Gallego, afirmou que as responsabilidades non quedan no dimitido
porque “un subalterno non toma decisións sen o coñecemento dos seus superiores”.
A Plataforma Nunca Máis, a
través de Uxía Senlle, que actúa
como unha das súas portavoces a
nivel nacional, cualificou de “surrealista” o feito de que LópezSors respondese a “outras cau-

A Plataforma
Nunca Máis
Pedrón de Ouro
A Fundación Pedrón de Ouro
decidiu outorgarlle á Plataforma Nunca Máis o seu premio
correspondente ao ano 2003
“por participar nesa tarefa colectiva de preservar a nosa dignidade”. O premio se entregará
o vindeiro dezaoito de maio na
Casa de Rosalía en Padrón.
Para a Fundación, “os galegos do futuro poderán sentirse
orgullosos da reacción do seu pobo, que se puxo por diante das
Administracións en organización, imaxinación e eficacia. A
súa fronte estiveron as mulleres e
homes do mar que combateron a
marea negra coas súas mans. Detrás a cidadanía de Galiza, poderosa retagarda que se organizou
na Plataforma Nunca Máis”.
Este é o primeiro premio
que recibe a Plataforma Nunca
Máis en Galiza, fóra do país foi
galardoada en Catalunya, Euskadi, Valencia e Andalucía.♦

En marcha
a Volta a Galiza
de Nunca Máis
A oposición e Nunca Máis consideran que as responsabilidades exténdese máis alá de López Sors e inclúen a varios membros do Goberno central e da Xunta.
PACO VILABARROS

sas” de índole menor en lugar de
facelo ante feitos como os relacionados co Prestige. Para esta
Plataforma, a auténtica razón para López Sors dimitir é a que tamén apuntan os socialistas e os
nacionalistas.
Admitida a querela
de Esquerda Unida
O xulgado de Corcubión vén de
admitir a querela criminal formulada por Esquerda Unida
contra o capitán do Prestige,
Apostolos Mangouras, o propietario da empresa Mare Shipping
e os tres altos cargos que xa estaban imputados pola querela da
Plataforma Nunca Máis: o direc-

O

cia con anterioritor xeral da Maridade.
ña Mercante, José
xulgado
Sen embargo,
Luis López-Sors,
o xuíz non admio capitán maríti- non admitiu
tiu a querela de
mo da Coruña,
a querela contra
EU contra a AdÁnxel del Real, e
ministración Xeo delegado do a Administración
ral do Estado,
Goberno en GaliXeral
do
Estado
R e m o l c a d o re s
za, Arsenio FerNosa Terra e a
nández de Mesa.
aseguradora do
O xuíz asegu- nin contra
Prestige, London
ra que a acusa- a aseguradora
Steamship Owción popular de
ners Mutual InEsquerda Unida do Prestige.
surance Associacoincide substantion. As razóns
cialmente coa
querela presentada pola Plata- do xuíz para rexeitar a querela so
forma Nunca Máis, que tamén que deica o momento non apareactúa como acusación popular ceron “suficientes indicios de
pero que formulou a súa denun- criminalidade”.♦

A candidata do PP denunciara a súa presencia no concello

Nunca Máis recoloca en Pontevedra
a pancarta que mandou retirar a Xunta Electoral

Retirada da pancarta do balcón do concello de Pontevedra.

A.N.T.
Unha manifestación espontánea
acompañou aos representantes da
Plataforma Nunca Máis na recolocación nun céntrico edificio de
Pontevedra da pancarta co lema
“Nunca Máis” que estaba pendurada do balcón do concello e que
mandou retirar a Xunta Electoral.
Ante unhas trescentas persoas, o luns 21 de abril ás sete da
tarde o alcalde de Pontevedra,
Miguel Anxo Fernández Lores
(BNG), e membros do Goberno
municipal retiraron a pancarta
coa lenda “Nunca Máis” que estaba pendurada do balcón da casa consistorial.
Uxía Senlle, unha das porta-

voces da Plataforma Nunca
Máis recolleu a pancarta e nese
momento formouse unha manifestación espontánea formada
por oitocentas persoas que
acompañaron o traslado da pancarta ata a céntrica Praza da Ferrería, onde un veciño cedeu un
edificio da súa propiedade para
colocala.
A candidata do PP á alcaldía
da cidade, Teresa Pedrosa, denunciara ante a Xunta Electoral
a presencia da pancarta por considerala de marcado carácter
electoral. A Xunta Electoral de
inmediato fíxolle caso á candidata e ordenou ao concello que
a retirase.♦

Do vinte de abril ao once de
maio, desde o Barco de Valdeorras a Compostela ten lugar a
Volta a Galiza da Plataforma
Nunca Máis, que leva o testemuño do seu Manifesto e que portarán consigo persoas do deporte
profesional, afeccionado e escolar. Cada portador do Manifesto
vai vestido coa camiseta da Plataforma, así como cun autocolante co lema “Non á guerra”.
Nas localidades onde pernocte o Manifesto haberá unha
exposición itinerante, organizaranse actos culturais de diversa
índole e celebraranse mesas redondas e coloquios, así como
unha concentración para recibir
e despedir a marcha. Á súa chegada a Compostela, a Volta celebrará unha maratón popular de
dez quilómetros e os gañadores
serán os encargados de entregar
o Manifesto ante a Xunta e a Delegación do Goberno.♦

Nova manifestación
o catro de maio
A Plataforma Nunca Máis vén
de convocar unha nova manifestación, destas a celebrar en
Santiago o vindeiro catro de
maio para “esixir unha solución
rápida para extraer o fuel que
aínda continúa no interior do
Prestige, así como para reclamar dimisións dos políticos
responsábeis”.
Da mesma forma, Rafa Villar,
un dos portavoces de Nunca Máis
anunciou que a Plataforma está a
traballar nun “Foro da Verdade”
formado por recoñecidos expertos independentes para conseguir
realizar un seguimento das distintas operacións “coa máxima
transparencia posíbel”.♦

Cálculo sen
principios
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Mándanos a túa viñeta,
caricatura ou debuxo
De entre todos os recibidos, escolmaremos os mellores para
publicar na páxina web www.anosaterra.com todas as
semanas. Ademais, o mellor gañará a inclusión dos seus
traballos durante un ano nas páxinas de A Nosa Terra, unha
subscrición ao xornal e un lote de libros. Participa.
CALI

Só tes que enviarnos o teu traballo
a este enderezo electrónico:
clgil@anosaterra.com

Unión e unidade
TERESA BARRO
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Entre as ideas que inflúen na política hai moitas que proceden
de ideoloxías autoritarias e impositivas. Unha delas é a de que
a unidade é sempre mellor que a desemellanza ou variedade.
Nesa maneira de ver as cousas hai que esmagar as diferencias;
a diferencia está mal e tira forza, mentres que a unidade é o que
se debe ter. Este ideal de unidade é unha das bases do sistema
autoritario e xerárquico que se implantou na sociedade invocando case sempre figuras divinas que exixían, segundo as interpretacións cobiceiras e sen fundamento que se fixeron, unha orde baseada na suxeición absoluta a verdades e decretos tamén absolutos e sen remedio. Costou e costará moito sair dese
sistema e desa ideoloxía autoritaria á que estamos afeitos, mais
o certo é que na esfera política a democracia, por deficiente que
ainda sexa, é a maneira de saír dese despotismo xerárquico que
o sistema autoritario implantou no mundo.
Mesmo por iso, compre non esquecer que as formas democráticas e libertadoras son “antinaturais” e van contracorrente do
autoritarismo que se impuxo en todas as esferas da vida. As imposicións e os despotismos seguen parecendo máis naturais que
a liberdade, a independencia e o desenvolvimento das posibilidades individuais e colectivas.
Unha das ideas mais autoritarias de fondo é a do valor dunha “unidade”que se consegue anulando e eclipsando aos demais
e deixándoos sen oportunidade de governar as suas vidas e os
seus asuntos. Mas a unidade que anula a variedade fai en realidade imposíbel a unión verdadeira entre personas, povos e nacións. Pois que esa unidade se basea en ideas monolíticas e asoballadoras de mando e suxeición, imposibilita o desenvolvemento da relación xusta e amigábel que é a única que pode levar
a que a sociedade funcione ben. Cando as familias se empeñan
en manter a “unidade”por riba de todo, o que xurde son malquerenzas, teimas e resentimentos que acaban reducindo a nada
esa forza que se quer ter. A unión verdadeira nunha familia só se
pode conseguir cando todos os integrantes dela están en condicións de cuidar e defender as súas lexítimas aspiracións e os
seus lexítimos intereses. Igual sucede nas relacións de amizade
e incluso nas relacións comerciais; se non contan os intereses de
cada un dos participantes, non poden funcionar.
E igual nas relacións políticas, tanto dentro de cada país como entre os distintos países, estados e comunidades. As unións
baseadas no respeito á variedade funcionan; as unidades que
esmagan as diferencias non. As unidades impostas pola forza e
invocando a santidade da propia unidade, como se fose unha
verdade indiscutíbel e non houbese mais maneiras de estar unidos que as que non permiten liberdade nen independencia de
nengún xeito, non poden funcionar mais que en apariencia.
Esas unidades non teñen forza interna e, no fondo, desunen,
desarmonizan e causan discordia.♦

‘A

s unións baseadas no respeito á
variedade funcionan; as unidades que
esmagan as diferencias non”

un mes da cita
electoral do 25-M, os
estrategas do PP
buscan cadrar o seu particular
círculo obsesivo: o Prestige e
a guerra deben ficar no armario dos obxectos perdidos e os
votos deben ser administrados
por quen conciben o poder como unha relación utilitaria na
que só interesa o cliente que
paga nas urnas.
Queren alimentar un singular minifundismo mental
que impida o lóxico proceso
de concentración intelectiva
dos fenómenos sociais acontecidos nos últimos cinco
meses. Eles, que veneran con
devoción o becerro do
marketing político, queren
eliminar dese mercado as
ideas máis relevantes que se
derivan dos comportamentos
protagonizados polos gobernos de Madrid e de Santiago.
Non lles interesa a pedagoxía que se pode facer dende o
13 de Novembro do ano pasado. A mentira como instrumento básico dos gobernantes na
xestión dos asuntos públicos:
velaí unha experiencia abondosamente vivida nestes meses e
que permite votar con maior
coñecimento de causa aos
futuros administradores dos
concellos. A incompetencia como sinal distintivo do labor
dos responsábeis políticos ante
situacións colectivas de grande
trascendencia: velaí unha razón
sólida para non deixar os
governos municipais nas mans
de quen demostrou semellante
nivel de insolvencia. O desprezo da opinión maioritaria ante
cuestións –Prestige, guerraque non figuraban en ningún
programa eleitoral: velaquí un
motivo para dignificar a vida
política e millorar
sustantivamente a calidade do
sistema democrático.
Aznar foi á guerra contra
Iraq presumindo de que tiña
principios éticos e non practicaba o cálculo electoral. A
consistencia de semellantes
principios non aguantou un telexornal: a práctica da violencia ilegal por parte do Estado
serviu-lle para desgastar ao
PSOE no caso dos GAL pero
non dubidou en apoiala cando
Bush decidiu utilizar o terror
militar contra a poboación iraquiana. Aznar sí fixo un cálculo electoral: pensou que unha
guerra rápida non ía provocar
“efeitos colaterais” relevantes
na opinión pública do Estado
español. O cálculo foi errado
ainda que non saibamos a entidade cuantitativa do impacto
electoral.
Outra experiencia para
anotar no diario colectivo
destes meses: o poder non
debe ser administrado por
quen asume, ata as últimas
consecuencias, que o fin xustifica a utilización de calquera medio. A cara do neno Alí
merece ficar na nosa memoria a pesar do rebumbio electoral. Millor dito:
precisamente por iso.♦

¿Cando é Semana Santa?
A.N.T.
Aínda que a Igrexa Católica traballa cun calendario perpetuo, as festas móbiles dependen dun cálculo luar fixado na
Idade Media que continúa vixente. O Domingo de Pascua é o
primeiro domingo despois da primeira lúa chea da primavera.
Hoxe, para a maioría da poboación a determinación da Semana
Santa e doutras datas móbiles é
algo que se fai ao chou, pero en
realidade resposta a un cálculo
que depende das fases da lúa.
A Pascua de Resurrección é
festa central a partir da que se
calculan as restantes festividades
que marcan o mundo cristián.
Así, se o Domingo de Pascua é o
primeiro domingo despois da
primeira lúa chea da primavera,
o Entroido ou a Ascensión están
relacionados con esa data.
O Domingo de Pascua nunca
se celebra antes do 22 de marzo
nin despois do 25 de abril porque
o 21 comeza a primavera e por-

que antes do 25 de abril sempre
ten lugar unha lúa chea dentro
desa estación do ano.
O Mércores de Cinza, que
marca o fin do Entroido, celébrase corenta e seis días antes
do Domingo de Pascua, mentres
que o xoves da Ascensión, é corenta días despois do Domingo
de Pascua, o xoves de Pentecostes, cincuenta días despois e
o xoves de Corpus Christi sesenta días despois.
Se o Domingo de Pascua é o
da resurrección de Cristo, a Ascensión é a súa subida ao ceo, o
Pentecostés o día no que o Espírito Santo dille aos Apóstolos
que Xesús de Nazaré subiu ao

ceo e o Corpus a celebración do
corpo de Cristo e a eucaristía (a
comuñón).
Hai outras datas menos significativas pero tamén móbiles,
aínda que non relacionadas coa
lúa, como o Primeiro Domingo
de Advento, que se celebra o primeiro domingo despois do 26 de
novembro. Este día é o do anuncio da chegada do fillo de deus e
cando comeza o ano litúrxico.
Fixadas na Idade Media
A determinación da forma de
calcular a maioría das datas das
festas móbiles e tamén das fixas
naceu ao principio da Idade Media. Nesa época distintos concilios da Igrexa Católica acordaron
a fixación de datas como o Día
de Nadal e o de Todos os Santos
e crearon un calendario festivo
que grosso modo viña a substi-

tuír ás festividades pagás, con
datas moi semellantes a aquelas.
A tradición pagá era rural e
agraria e estaba moi vencellada
ás estacións do ano. Daquelas,
moitas veces se relacionaba coas
fases da lúa e cos cultos solares.
Así, o equinoccio da primavera
foi substituído pola Pascua, o
solsticio de verán polo Corpus, o
equinoccio de outono pola festividade de Todos os Santos e o
solsticio do inverno polo Nadal.
Máis tardiamente, a Igrexa
estableceu novas datas festivas,
como a Asunción da Virxe (15
de agosto), que se decidiu no século XIII. Esta festividade xa
non ten a compoñente estacional das outras.
Como os grandes cismas da
Igrexa non se produciron ata o
Renacemento, a maioría das
festividades consérvanas as outras relixións cristiáns e mesmo

A data para celebrar a Semana Santa determinouse na Idade Media.

POSONEJRO
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nalgunhas aínda teñen máis relevancia –aínda que como é natural non se celebran oficialmente porque eses países son de
tradición laica.
Nas culturas anglosaxonas,
por exemplo, a Pascua, alí coñecida polo Easter, consérvase viva na tradición e incluso comparte co catolicismo algúns outros símbolos como os ovos de
Pascua, aínda que neste caso non
son de chocolate, senón que son
cerámicos e colócanse no exterior das casas.
O gusto polos cultos luares é
algo que nas culturas anglosaxonas adquiriu maior dimensión e
as referencias a distintos aspectos das súas etapas son máis habituais. Por exemplo, é constante
a referencia cultural á lúa azul
(Blue Moon), que non significa
outra cousa que o mes no que hai
dúas lúas cheas.♦
CARLOS PUGA / Arquivo
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A data dalgunhas festas aínda se fixa
segundo un cálculo luar orixinado na Idade Media
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Acusado de ‘facer política nas aulas’

Un profesor expedientado
anuncia unha folga de fame
Rafael Sánchez, profesor do
Instituto Alonso X da Barcala,
Cambre, anunciou unha folga
de fame como colofón dun proceso polo que foi expedientado
no medio de acusacións de “facer política nas aulas”.
O vindeiro luns cinco de
maio Rafael Sánchez comeza unha folga diante do seu centro de
ensino se non hai unha resposta
por parte da Consellería de Educación ante unhas acusacións da
delegada Provincial do ramo, que
foi quen asegurou que o ensinante facía política nas aulas.
Aínda que a Consellería negou que tivese expedientado a
Rafael Sánchez, hai en marcha
senllos procesos contra el e un
deles xa formula acusacións
concretas.
Rafael Sánchez séntese
acosado pola directora do seu
centro, que foi belixerante contra algunhas actuacións del no
decurso das mobilizacións dos
estudiantes do centro contra a
guerra no Iraq.

Todo parte dun momento no
que Sánchez pediulle explicacións á directora por facer que a
policía local patrullase diante do
centro despois dunha manifestación antibelicista do alumnado
na que presuntamente se produciron estragos de material.
A falta de resposta a directora ás peticións de explicación
motivou unha reclamación de
Rafael Sánchez diante de Delegación, que derivou na abertura
do primeiro expediente contra
o profesor porque á Delegación
non lle gustaron os termos cos
que se expresou o mestre.
Posteriormente houbo outro desencontro entre o profesor e a directora porque a esta
última tampouco lle gustou a
pretensión de Rafael Sánchez
de participar nos programas de
transición da primaria á ESO
que tradicionalmente facían os
dous centros de primaria adscritos ao Afonso X e cos que
sempre colaboraban o Instituto
e o propio Sánchez.

Pero o segundo expediente
non se abriu –a Consellería di
que só está en marcha unha fase informativa– ata que o profesor atendeu a petición dos
seus alumnos para que lles
conseguise información sobre
unha folga contra a guerra que
se celebrou o 20 de marzo.
Despois de conseguir en internet os datos que lle pediron os
seus alumnos, e tras darlles
unha copia impresa dunha paxina electrónica da Mocidade
Galega pola Paz, a directora
xunto coa xefa de estudios retiráronlles aos estudiantes a información e pedíronlle á delegación que expedientase a Rafael Sánchez.
O clima no Instituto Afonso X non se resentiu en exceso
pola situación que padece o
profesor. Un grupo de ensinantes apoian ao expedientado
e outro celebran as actuacións
administrativas contra el, aínda que a maioría prefire quedarse á marxe.♦

Carlos Callón, presidente da Mesa de Normalización.

PACO VILABARROS

Cen entidades reclaman
que o Plan de Normalización
sexa aberto e participativo
No mes de setembro de 2002 a
Xunta anunciara a redacción
dun Plan Xeral de Normalización Lingüística e agora cen entidades e dúas mil sinaturas reclaman que sexa aberto e participativo, xa que desde o inicio
ten un déficit de transparencia.
A novidade é que cen entidades, entre as que destacan a
Mesa pola Normalización Lingüística, a Asociación Socio
Pedagóxica Galega e a CIG,
reclaman canles reais de participación. Para avalar esta participación, o luns 21 de abril
presentaron un manifesto no
Parlamento galego e reclama-

ron unha entrevista cos tres
grupos políticos. De momento
só respondeu o BNG.
O anuncio do Plan por parte da Xunta nin sequera se realizara no Parlamento, senón
que o fixo o director xeral de
Política Lingüística nun foro
pechado e confirmado posteriormente por Fraga.
Carlos Callón, da Mesa,
queixouse de que “a nós déronos indicación dalgunhas liñas
do Plan tres meses despois da
presentación e o que reclamamos é que sexa serio, realmente efectivo e con vocación de
unanimidade”.♦

Recollida das inscricións pétreas, inclúe a súa distribución informática

A Voz edita a tipografía histórica Gallaecia Castedo
H.V.
O xornal La Voz de Galicia vén
de sacar unha tipografía baseada
nas formas históricas das letras
recollidas nas inscricións nas pedras. Trátase de Gallaecia Castedo, que se ofrece a través de fichas e dun disco compacto para
poder usala informaticamente.
A través de nove entregas, A
Voz difundirá unha serie de fichas
coleccionábeis e entregadas de forma gratuíta con información e a
historia da tipografía galega tradicional. Trátase dunha reelaboración
a través do estudio de documentos
históricos e inscricións que A Voz
denomina Gallaecia Castedo.
Segundo o xornal, foron precisos seis anos de traballo para
perfilar unha tipografía que empregou como fonte principal os
gravados do Pórtico da Gloria.

Nas ilustracións, as precursoras, as fontes informáticas Nova Outubro e Gallaecia.

Precedentes
Aínda que Florentino Cuevillas e
Manuel Murguía avanzaron a
existencia dunha tipografía propia, foi Castelao quen lle deu
forma a través das súas ilustracións en portadas de libros, na
Revista Nós e en A Nosa Terra.

No seu traballo, o tradutor ou tradutora utiliza como principal ferramenta os diccionarios e vocabularios: un bo diccionario
monolingüe da lingua da que traduce e
máis outro bo diccionario monolingue da
lingua á que traduce. Pode precisar, dependendo de se os textos son moi especializados ou de época, diccionarios e vocabularios de materias específicas ou de épocas concretas. Tamén lle é útil un bo diccionario bilingüe –da lingua da que traduce á lingua que traduce– para facilitarlle a
escolla da palabra xusta. Pero, en xeral,
quen maior utilización fai deste tipo de
diccionarios é o usuario que o utiliza para
necesidades de tipo medio (estudiantes na
aprendizaxe dun idioma, persoas ás que lle
serve de axuda para mellor comprender un
texto, para redactar unhas liñas, etc).
Diccionarios bilingues (do galego a
outra lingua e desta ao galego) empezan a
aparecer nos últimos anos. A máis, natu-

Posteriormente, o Laboratorio
de Formas de Sargadelos empregou esta tipografía con regularidade.
Pero non foi ata o 23 de marzo de 1998 cando Galiza dispuxo
dunha versión informática da tipografía histórica. Durante un
ano, nos tempos libres un estu-

diante de enxeñería elaborou unha versión informática dos 256
caracteres desta familia (maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números). O traballo,
realizado a través da consulta de
libros ilustrados por Castelao e
elaborouse co programa Fontographer. A letra foi denominada

Conxeito

Diccionarios
HENRIQUE HARGUINDEY
ralmente, dos bilingües galego-español,
que hai moitos anos existen xa, contamos
como mínimo con diccionarios de inglés,
de italiano e de latín. Tamén con vocabularios multilingües organizados por temas
como un galego-francés-español-inglés,
moi axeitado para o ensino. E con outros,
tamén multilingües, de temática moi específica: informática, electricidade e electrónica, fauna mariña, linguaxe xurídica e
administrativa, camiños de ferro, etc.
Diccionarios inglés-galego e galego-inglés existen cando menos dous: o de Fernández Salgado e o de Joe Vikin. Pola cu-

riosidade, falaremos do autor deste último
(“Galician-English / English-Galician dictionary”. Hippocrene Books, Inc., col. Hippocrene concise dictionary, New York,
2000). Joe Vikin é un profesor universitario
emérito que despois de ter ensinado Química durante trinta e tantos anos, se adica á
Historia, á poesía e á lexicografía, dando ao
prelo este diccionario de 600 páxinas. Pois
ben, cómpre engadir que Joe Vikin, residente nos Estados Unidos dende 1954, naceu en Colombia e ten antepasados galegos.
Poden, de primeiras e en comparanza
con outras linguas, parecer escasos os re-

Nova Outubro. O autor colgou
na rede esta tipografía e a partir
de entón numerosas páxinas e
mesmo campañas publicitarias
botaron mal dela, por exemplo a
Festa do Cocido de Lalín ou algúns anuncios de Caixa Galicia.
Practicamente contemporánea á Nova Outubro, é a tipografía Gallaecia, á que Gallaecia
Castedo parécese máis. Gallaecia é obra de A.V. Ferreiro, a súa
elaboración é máis acabada que
Nova Outubro pero só inclúe as
maiúsculas e os números.♦
www.geocities.com/fucolois/cas
telao.html
http://personal.redestb.es/Ferreiro/Portico.html
http://pixelsoft.topcities.com/
www.macromedia.com/software/fontographer/

cursos existentes, pero hai que mirar a
cousa en perspectiva e ver o importante
avance. E hai proxectos en marcha. Non
estaría de máis, con todo, que se planificara ben a cousa para rentabilizar o traballo e que se aproveitase material xa
existente. Moitos traductores estariamos
dispostos a aportar os nosos ficheiros para que servisen na confección de diccionarios. Podería coordinar os proxectos a
Facultade de Traducción de Vigo.
E o que podería resultar verdadeiramente útil sería que a Xunta de Galicia
adquirise ou fixese unha tirada dun dos
diccionarios de cada lingua estranxeira e
o distribuise nas bibliotecas dos centros
docentes, bibliotecas públicas, oficinas
municipais de turismo, departamentos de
normalización, servicios da Administración, entidades galegas no estranxeiro e
outros lugares onde a súa presencia tivese maior utilidade.♦

MANUEL CAO
Da minuciosa e implacábel operación político-militar contra
Irak non cabe excluír a análise e valoración do que ía suceder
entre a caída de Sadam Husein e a instauración dun novo goberno. Neses momentos de incerteza programada parecía inevitábel que se producisen momentos de tensión, vinganzas, espolios e saqueos unha vez que o poder da elite política e administrativa desaparecera baixo os bombardeos masivos. Pode sorprender, iso sí, a saña e maldade dalgúns naturais do país que
chegaron a desvalixar hospitais e asaltar a enfermos nunha actitude reveladora da ausencia dunha sociedade civil coesionada
arredor duns valores comúns de solidariedade e convivencia
que poderían manterse e mesmo afortalarse diante da presión
dun invasor. Non cabe atribuír aos servicios secretos angloamericanos outra cousa que a explotación en beneficio propio dos
conflitos e xenreiras preexistentes nunha sociedade corroida pola anarquía, a desorganización e a desconfianza mutua entre
grupos étnicos, relixiosos e culturais ferozmente enfrontados e
incapaces de acadar consensos pacíficos e autocumpridos.
Neste contexto, é pertinente explicar o saqueo dos Museos
Arqueolóxicos do Irak e a destrución das Bibliotecas como instrumento de dominio dun territorio que será máis manexábel unha vez despoxado do capital cultural e administrativo acumulado.
As facilidades otorgadas polos habitantes do lugar priorizando os
intereses tribais e o fanatismo relixioso fixeron do saqueo e a espoliación unha estratexia barata para os lobbies de antiguedades,
subhastadores e coleccionistas. Se os residentes no Irak, favorábeis ou non a Sadam Husein, non se sinten concernidos por preservar o capital cultural atesourado ao longo dos séculos pouco se
lle podía pedir a uns invasores que tiñan como obxectivo declarado maximizar o botin de guerra e minimizar as perdas propias
en soldados e material. Na lóxica de Bush, a apropiación dos tesouros culturais e arqueolóxicos de museos e bibliotecas había de
ser un asunto menor que se podía ceder sen dificultade aos contribuíntes e mecenas das sucesivas campañas republicanas. Igual
que se reducen os impostos unha e outra vez aos posuidores de
grandes fortunas, tamén será bon agasallalos con algunha cabeza
acadia, un touro alado, unha inscripción asiria ou unha táboa xeroglífica moi axeitada para impresionar ás visitas.
Todos os imperios espolian e así, por exemplo, os museos e
bibliotecas británicos están cheos de figuras, documentos, xoias,
pinturas e obxectos procedentes de Grecia, Exipto ou Mesopotamia. A intolerancia e o fanatismo imperante neses territorios é o
primeiro impulsor da súa descapitalización cultural e velaí a felicidade estulta coa que os talibáns afganos destruíron os Budas.
Probabelmente, a ocupación de Bagdad por grupos étnico-relixiosos da zona incluiría a destrución “purificadora” dos anteriores símbolos culturais sendo o único cambio no espolio angloamericano a conversión en produto comercializábel o que facilitará a súa conservación en lugares dispersos e anónimos.

A coincidencia non se producía dende 1994

Os sindicatos xuntos no primeiro
de maio en protesta pola
‘regresión política e laboral’
RUBÉN VALVERDE
“A catástrofe do Prestige, a
agresión imperialista ao Irak
e a política laboral regresiva
do PP”. Estas son as causas
que aducen os tres sindicatos
para celebrar o Primeiro de
Maio de xeito conxunto. Non
ocorría dende 1994 “por falta de
acordos a última hora”, sinala o
responsábel de comunicación
de CC.OO, Carlos Vázquez.
Aínda que CC.OO e UXT afirman que está a haber un achegamento entre as tres centrais, o secretario da CIG, Xesús Seixo
desminte esta visión explicando
que se trata dun feito cuxuntural.
“Non estamos de acordo cos
pactos salariais, de pensións e
funcionariais aos que chegaron
as outras centrais. Simplemente
queremos destacar que en Galicia existe unha gran mobilización social e hai un acordo en
certos puntos”, apunta Seixo.
Froito do acordo logrado para o Día da Clase Traballadora,
as centrais esperan que sexa unha convocatoria numerosa.
“Cando só existen problemas
concretos, o Primeiro de Maio
convértese máis nunha conmemoración que nunha protesta.
Sen embargo, nun momento ateigado de problemas graves como
o actual, onde ademais a mobilización social está a ser enorme,
agardamos unha participación
máis masiva”, apunta Carlos
Vázquez. Vigo será o lugar escollido para celebrar o acto central.
Hai que lembrar que a folga xeral e as protestas contra a guerra
e o Prestige rexistraron unha
gran presencia na cidade olívica.
“A mobilización cidadá que
se rexistrou en Galicia non tivo
parangón en todo o Estado. Esiximos un cambio na política do
Goberno galego, que tras dez

Como na folga xeral de xuño, as tres centrais maioritarias se manifestarán unidas. A.N.T.

anos no poder está esgotado e sen
ideas. Esta é unha aposta de futuro porque os retos aos que nos
enfrontamos de agora en diante
son moitos e por separado e máis
difícil actuar”, apunta o secretario de acción sindical da UXT,
Xabier Castro. Nos mesmos termos posiciónase Carlos Vázquez, sinalando que “a unidade é
necesaria para facerlle fronte ás

Vindeiros acordos conxuntos
das tres centrais sindicais

■ Documento conxunto sobre a potenciación do
emprego público e os
servicios públicos.
■ Superación dos acordos
provinciais para chegar a
acordos a nivel galego.

arremetidas dos gobernos central
e autónomo, tal e como se demostrou na última folga xeral”.
Sen embargo, aínda que dende UXT digan estar no camiño
de achegar posturas segue a haber diferencias. “Non compartimos a actitude de CC.OO no
acordo das pensión ou na súa
postura sobre a guerra. Non obstante temos que compartir máis o
que nos une que o que nos separa”, engade Xabier Castro.
A política do PP vai ser un
dos eixes centrais do discurso
da CIG. “Estamos nunha etapa
de políticas neoliberais, de privatización do sector público e
de fomento do imperialismo no
plano internacional”, sinala Xesús Seixo. Estas palabras serán
repetidas ao final do percorrido,
cando o secretario xeral de cada
unha das organizacións lerá cadanseu comunicado.♦

Segundo un informe da Asociación de Amas de Casas

O 60% das familias non chega a fin de mes
‘Os tratados internacionais
que protexen os bens culturais
en tempos de guerra foron ignorados
por Washington”
Os tratados internacionais que protexen os bens culturais en
tempos de guerra foron ignorados por Washington prevalecendo
a estratexia depredatoria a menor custo. A protección dos campos petrolíferos viña obrigada pola necesidade de manter ou aumentar a extracción futura de crú mentras que o saqueo sistemático dos bens culturais deriva da facilidade de transporte e transferencia cara os mercados internacionais de tráfíco de antiguedades e xoias. A situación de incerteza e desgoberno converteuse
no ambiente idóneo para o despoxo rápido e a baixo custo dun
capital cultural de incalculábel valor para a humanidade e dun alto valor monetario nos selectivos mercados do coleccionismo
profesional sendo a inacción do Exército pura estratexia.♦

A.N.T.
Unha enquisa elaborada pola
Confederación Española de Organizacións de Amas de Casa (CEACCU) pon de relevo as dificultades que teñen os cidadáns do Estado español para chegar a final de
mes. O 60% dos enquisados afirma chegar con dificultades a final
de mes. O 33% asegura non ser
capaz de aforrar nunca a pesar de
que o intenta. O informe pon de
relevo o alto nivel de endebedamento que existe nas familias.
Por franxas de idade, os que
máis padecen este problema son
os que abalan entre os 35 e 45
anos. A franxa que afirma ter
menos dificultades é a que vai
dos 65 ata os 75 anos. Para intentar paliar esta situación, a
meirande parte da xente -un

41%- utiliza a tarxeta de creto.
O 33,3% axúdase da familia e
dos amigos, mentres que o
13,4% sérvese de anticipos da
nómina. O 14% dos casos, os
afectados acaban o mes con descuberto nas nóminas.
A merca dunha vivenda é a
principal causa do endebedamento. O 36,6% dos ingresos
mensuais destínanse a pagar a
casa. Mentres que o 71,4% dos
enquisados afirma que a maior
parte dos seus ingresos se destina a pagar algún creto. A maioría
dos cidadáns do Estado terían
problemas, segundo a CEACCU,
para liquidar as súas débedas en
caso de que se lle presentase algunha situación crítica como unha enfermidade ou o falecemento dalgún membro da familia.

A segunda causa de endebedamento é a compra dun vehículo “debido a que é considerado un ben social”. As reformas
no fogar, así como o pagamento
de estudios, xa sexa para adultos como para os fillos, supoñen
os seguintes motivos de endebedamento. Este estudio afirma
que catro de cada dez enquisados tiveron algunha vez a sensación de non ser capaces de pagar as súas débedas.
Por estes motivos, a CEACCU fai un chamamento ás autoridades para que se artellen medidas coa fin de que o consumidor
estea protexido e controlar que se
endebeden na medida das súas
posibilidades. Ademais, pídenlle
aos bancos máis garantías á hora
de conceder os empréstamos.♦
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Para o autor os concellos deben aumentar a
porcentaxe de cartos que adican á solidarieda-

de e acadar o 0,7% recomendado pola ONU
e asumido, en teoría, polas forzas políticas.

O,7% máis e mellor
EMILIO M. MARTÍNEZ RIVAS
Hai xa 10 anos, a finais de 1994, as movili- tas actividades de solidariedade internazacións protagonizadas polas plataformas cional. Lonxe do 0,7%, lonxe do 0,33%,
“0,7%” coseguiron que esta simbólica cifra, lonxe, mesmo, do 0,1% dos seus presuposque representa o mínimo compromiso finan- tos... É por esta razón que a campaña proceiro dos paises desenvolvidos co desenvol- movida pola Coordinadora Estatal de ONG
vemento dos paises empobrecidos, saltara para o Desenvolvemento e en Galicia pola
dos textos da ONU a ocupar un espacio nos Coordinadora Galega (integrada por 37 ormedios de comunicación e na conciencia da ganizacións) cobra no noso país un especial
significado. Se no Pais
cidadania. E as moviliVasco, en Baleares ou
zacións conseguiron
incluso en Extremadutamén que os partidos
star
a
favor
do
0,7%,
ra, ou a Diputación de
políticos, naquel moos esforzos do
mento con presencia
desde as responsabilidades Sevilla
movimento social cénno Parlamento de Matranse
na
calidade da
drid, se sentisen obripolíticas,
axuda, a forma na que
gados a asinar o “Pacto
da
Solidariedade”. é comprometerse co apoio esta se distribúe, as súas prioridades, a transDespois dos dez anos
ao desenvolvemento
parencia na concesión
transcurridos o comde subvencións... en
promiso adquirido, a
dos pobos do Sur”
Galicia, sen infravalonivel do conxunto do
rar a importancia da
Estado, está ainda lonxe de se acadar. En 2002 o porcentaxe do calidade, o esforzo debe centrarse en acadar
PNB adicado polo Estado español a coope- un maior grado de compromiso financeiro,
ración para o desenvolvemento situábase na ou desgraciadamente, na maioria das enticifra do 0,25%, non só lonxana ao 0,7% re- dades locais, en acadar algún tipo de comclamado polas ONGD e pola ONU, senón promiso financeiro (apenas catro ou cinco
lonxe do obxectivo fixado pola Unión Euro- concellos galegos contan con convocatorias
pea, en agosto do 2002, de acadar un 0,39% públicas de axudas a proxectos de cooperacomo media dos paises membros, cun míni- ción ao desenvolvemento), xa que partimos
mo do 0,33%. A nivel das comunidades au- da nada ou de cifras que raian o ridículo
tónomas e gobernos locais moitas institu- institucional.
O lema desta campaña é un lema controcións teñen creado, ou incrementado sustancialmente, partidas específicas adicadas á vertido a mantenta “Se non estás a favor, escooperación para o desenvolvemento, como tás en contra”. E que os/as responsábeis das
o País Vasco, Baleares ou Navarra ou como nosas institucións locais estén a favor do 0,7
os concellos de Vitoria-Gasteiz, Burgos, Ma- non é que agora, diante dunhas eleccións, no
drid ou Pamplona, que teñen chegado ao fragor da búsqueda do necesario voto, ou
mañán ante as imáxenes dunha catástrofe
0,7% dos seus presupostos.
E Galicia é un caso a parte. O goberno nos agasalles os oidos con manifestos ou disautonómico galego, os concellos galegos, cursos, ou con algunha acción de “caridade”
sen apenas excepcións e independentemen- de última hora. Estar a favor, desde as reste do partido que os goberne, son os que un ponsabilidades políticas e comprometerse co
menor esforzo presupostario mostran a es- apoio ao desenvolvemento dos pobos do

ANA PILLADO

‘E

Sur, comprometerse co apoio ás súas organizacións populares, comprometerse coa loita
polos Dereitos Humáns alí onde se teña
voz... E desde a cidadania estar a favor do
0,7%, diante das vindeiras eleccións municipais, en Galicia, é esixir aos nosos próximos
representantes municipais ese compromiso,
tamén compromiso financeiro.
A nosa campaña pódese resumir en catro exisencias, escuetas e moi claras:
— Incremento sustancial das partidas
destinadas a cooperación internacional
— Que, para que os fondos sirvan eficazmente para a loita contra a pobreza, se
destinen aos países menos adiantados, ás poboacións máis necesitadas e á satisfación dos
servizos básicos (alimentación, educación

básica, saude básica, auga e saneamento).
— Que os fondos se xestionen con eficacia e transparencia.
— Que desde os concellos se promovan
os valores da solidariedade internacional.
Non son reivindicacións novas, hai
catro anos a Coordinadora Galega de
ONGD facialle máis ou menos as mesmas propostas aos candidatos e candidatas nas pasadas eleicións municipais. O
eco das nosas propostas foi escaso. Na
man de todos e todas está que dentro de
catro anos as reivindicacións podan ser,
dunha vez, outras.♦
EMILIO M. MARTÍNEZ RIVAS é Presidente da
Coordinadora Galega de ONGD

O informe do Banco de España desminte o Goberno
JORDI CLIVILLÉ
Como cada trimestre, o Banco de España,
emitiu o informe sobre a marcha da economía do país, informe que corresponde
aos tres últimos meses. Desde que o Banco de España é independente, os seus informes son rigurosos e concretos, e daquela merecen toda credibilidade. Do seu
contido destacaría catro puntos que, ao
meu entender , merecen comentario.
a) A inflación mantense arredor do 4%
b) O consumo familiar decrece.
c) O investmento industrial está estancado.
d) As exportacións diminuiron,
mientres que as importacións se incrementaron, daquela, a balanza comercial
(diferencia entre importacións e exportacións), empiorou.
Os catro parámetros citados son, sen
dúbida, negativos, pero previsíbeis para
calquer economista e mesmo para calquera persona cunha mínima capacidade de
razonamento, agás para a numerosa equipa de economistas que, encabezados polo
ministro, señor Rato, confeccionaron os
Orzamentos Xerais do Estado para o
2003, que no seu preámbulo e baixo o ampuloso título “escenario macroeconómico” di textualmente:
“O ritmo de crecemento para o ano

2003, será da orde do 3%, superior en oi- miliar disponíbel decreceu e en conseto décimas ao do 2002”. A OCDE rebai- cuencia, a capacidade de consumo caiu.
xou esta previsión ao 2,1%. Máis adiante
Dentro deste mesmo “escenario macontinúa “este crecemento será debido á croeconómico”, os cerebros pensantes do
expansión da demanda interna, que me- Ministerio de Facenda, aseguran que a indrará un 3,1%”. Pois non foi así, segundo flación cairá ata o 2%. Tampoco foi así
o informe do Banco de España, a deman- polo momento, a pesar de que este prida non medrou, nin
meiro trimestre cointan siquera se manticide coas rebaixas de
vo: reduciuse. Perinverno, a inflación
pesar
gúntome se é posíbel
mantense arredor do
que unha equipa de
4%. O señor Rato, dade
que
este
primeiro
ministros, directores
do que a demanda
xerais e demais asesodescendeu, sabe que
trimestre coincide
res coleccionistas de
esta inflación ten a
coas rebaixas
masters,
cometan
súa orixe en causas
erros tan evidentes.
estruturais, a pesar dide inverno,
Non, non é posíbel,
so, non toma as medisimplemente minten a
das pertinentes, pois
a
inflación
mantense
sabendas. Cando se
que ao tomalas provoapresenta o orzamencaría as iras do sector
arredor do 4%”
to, hai roldas de prenque representa, a desa e solemnes declareita máis dura deste
racións triunfalistas
país.
por parte do goberno; cando a realidade
Segundo a equipa económica do Goemerxe, TVE silencia a verdade. Por pura berno, o investimento industrial relanzaríalóxica o consumo interno non podía incre- se con forza, coadxuvando así ao crecementarse, salarios e pensións subiron por mento económico. Tampouco acertou nesdebaixo da inflación, daquela, a renda fa- ta previsión, o investimento está paraliza-

‘A

do, lóxico por outra parte, dado que os beneficios empresariais descenderon un 31%.
Finalmente, segundo os PGE, as exportacións debían incrementarse de maneira notábel, mentres que as importacións baixarían sensibelmente. Pues ben
foi, precisamente, ao revés. Esta realidade
era perfectamente previsíbel dado que a
inflación galloupante que acumulamos
ano tras ano, fainos cada vez menos competitivos e como consecuencia os nosos
produtos encarécense. Se ao dito engadimos a revalorización do euro, que abarata
as importaciónss, o sucedido coa nosa balanza comercial, era de caixón.
Pódeseme dicir que a touro pasado é
fácil acertar, sería certo de non ser porque
en dous artículos que publiquei a finais do
2002, xa apuntaba que as cousas serían
así. Non é que me crea máis capacitado
que a equipa de economistas que confeccionan os Orzamentos, nin que posúa máis
información, todo o contrario, é simples:
non teño ningunha necesidade de mentir.
Parece ser porén, que ao Goberno do Partido Popular, a mentira e o engano élles
rendíbel, o cando menos iso deben creer.♦
JORDI CLIVILLÉ é economista

O PNV procura que a ETA
deixe a violencia logo das eleccións municipais
CÉSAR LORENZO GIL
O Aberri Eguna ou Día da Patria Vasca que os nacionalistas celebraron o pasado 20 de abril, serviu de inicio para a campaña electoral en
Euskadi. O PNV tenta forzar a ETA a rematar coa violencia a cambio dunha renovación dos acordos nacionalistas. Para o PP, as eleccións do 25 de maio deben significar o comezo da súa hexemonía.
Xabier Arzalluz, presidente do
PNV, volveu facer rabiar os dirixentes do PP logo de lanzar dúas
expresións en canto á situación
política vasca arestora. Para o líder peneuvista, Euskadi vive un
conflito permanente co Estado español. “Estamos case en guerra
con España”, dixo durante o mitin celebrado en Bilbao o 20 de
abril. Esta afirmación baseouna
Arzalluz na evidencia de que o
goberno de José María Aznar nega dun xeito radical calquera
avance político para Euskadi. O
propio Aznar contestoulle a Arzalluz cun rotundo discurso. “Non
existe máis conflito en Euskadi
que a violencia da ETA”, explicou o presidente español.
Arzalluz tamén tivo palabras
para a ETA. “Algún día os da
ETA virán de pic-nic connosco
neste día”. Esta frase interpretouse desde os partidos constitucionalistas como unha seña que
o PNV pretende facerlle á esquerda abertzale, orfo neste momento de siglas ás que votar o 25
de maio. Mais a filosofía da declaración vai máis alá. O PNV

comezou a facer público un plano para achegarse de novo ao
contorno etarra e procurar unha
tregua que sirva de inicio ao fin
definitivo da violencia.
¿Un novo Pacto de Lizarra?
O silencio prolongado das armas
da ETA –a súa última acción ocorreu o 8 de febreiro– intérpretase
desde o punto de vista do goberno
na debilidade do grupo violento.
Para o ministro de Xustiza, José
María Michavila, a Lei de Partidos danou irremediabelmente a
estrutura etarra e eliminou o rastro
de impunidade do seu contorno
político. Segundo o titular de Interior, Ángel Acebes, o grupo atenta
só cando pode e gaba o traballo da
policía, que mantén inactivo o
crecemento de novos comandos.
Mais para o PNV, o actual estado de cousas beneficia profundamente unha opción pacifista.
Xabier Arzalluz recoñeceu publicamente que o seu partido
pensa en iniciar contactos co
contorno violento en pouco tempo, o que se pode interpretar po-

Xabier Arzalluz aperta a Juan José Ibarretxe no Aberri Eguna celebrado o 20 de abril.

liticamente como unha asunción
dun plano de diálogo xa amadurado meses antes.
Para os socialistas vascos, ese
achegamento é unha reedición do
Pacto de Lizarra, que aproveitara
a tregua da ETA no 1998 para
buscar unha vía de cambio político cun acordo que incluía os tres
principais partidos nacionalistas
vascos (PNV, EA e Batasuna)
máis Izquierda Unida. Así o con-

sidera o presidente do PSE, Jesús
Eguiguren, que valora como datos fundamentais as declaracións
de Arzalluz e o achegamento que
os sindicatos ELA e LAB propiciaron nos últimos meses, baseado nun proxecto “independentista, que supera amplamente o
marco constitucional”, dixo.
O PP considera que este camiño dálle lexitimidade á ETA e
profundiza na falta de liberdades

en Euskadi. É por iso que reclamará o voto en maio ao xeito de
referendo sobre o Plano Ibarretxe
de reforma política. Se ben os populares acusan a oposición no
plano estatal de enfocaren as súas
críticas por temas non estritamente locais, o certo é que o PP vasco
que dirixe Jaime Mayor centrará
o seu programa nunha aposta pola Constitución na que quere lograr o apoio dos socialistas.♦

Convergència promove un partido nacionalista na Catalunya francesa
A.N.T.
O Bloc Català (BC) é a nova forza política que defenderá o nacionalismo catalán no territorio
coñecido como a Catalunya
Nord, baixo dominio francés e
que ten a súa capital en Perpinyà.
Esta forza está liderada por Jordi
Vera e xa conta cun cento de militantes, procedentes de distintos

grupos políticos.
Este novo partido pretende encontrar un lugar propio na futura
reordenación territorial francesa e
gañar votos entre a poboación
cunha mensaxe autonomista, de
defensa do catalán e de relación
preferente cos cataláns do sur. A
súa inspiración provén do exemplo dos partidos vascos da rexión

da Aquitania, que queren un estatuto propio para o seu territorio, algo compatíbel, segundo a súa opinión, coa Constitución francesa.
Convergència Democrática
de Catalunya, o partido liderado
por Jordi Pujol, promoveu e apoia
a creación do Bloc Català, nunha
rexión que foi reclamada desde
sempre como parte fundamental

dos Países Cataláns. De feito,
Convergència xa tiña en Perpinyà
un partido filial, Unitat Català,
que agora curiosamente quedou
fóra do novo partido ao non se
poñeren de acordo varios concelleiros pertencentes a esas siglas.
O BC espera dar un salto importante nas eleccións rexionais
de 2004, que terán un significado

especial se antes o goberno de
París ten que negociar con Córsega un estatuto autonómico especial. O maior problema para a
formación nacionalista é a posibilidade de que Jacques Chirac
reforme a lexislación electoral
cun novo sistema que favorece
os intereses dos dous partidos
máis votados.♦

Madrid
É a leria de sempre. Os que se
movilizan e traballan porque a sociedade faga o mesmo saben que
o máis complicado é manter esa
capacidade de resposta, esa capacidade de deseñar movementos,
de organizar actos da colectividade que sexan unha verdadeira
canle de expresión do sentir da
xente, desa forza que os analistan
din que agromou de xeito insospeitado e que se chama “opinión
pública”. E os que se sinten acosados por eses movementos e por
esa opinión agardan que o tempo
os axude, a treboada afrouxe e as
augas volvan ao seu rego. E nesas
estamos. Saír a manifestarse un
día e outro tamén, berrar ata quedar afónico e conseguir que a
xente se bote á rúa ten uns límites. E cando pasa o tempo e veñen
polo medio unha pequenas vacacións custa moito máis coller o
fío outra vez. Habería que engadir
que, no eido da política, rexe outra lei que sempre aparece nestes

Vésperas
MANUEL LOMBAO

Aznar descalifica á oposición por “ir en pelota” en canto a proxectos. Estamos nas vísperas dunha votación decisiva para saber se a mobilización destes meses ten corolario nas urnas.
casos: a mellor defensa é un bo
ataque. Non hai que enrrugarse,
dos coitadiños nunca se escrebeu
nada; canta máis fachenda lle botes máis posibilidades tes de desconcertar ao inimigo ou, cando
menos, de sementar a dúbida nos
indecisos. Dous exemplos: Fraga
lembrando un anuncio de cando
el mandaba na Tele: “mellores
non hai” e Aznar afirmando que
eles están vestidos e a oposición,
espida, mellor dito, utilizou unha
frase impropia dun neno ben edu-

cado no Colexio de “El Pilar” en
Madrid: “Están en pelota”. Certamente, de sempre os que están
vestidos, porque poden e por recato, os que saben vestir, os que
teñen moitos vestidos e “fondo de
armario”, os que van á moda de
París, son “eles”; os que estamos
nus, os que non temos recato –a
moita honra–, os que imos cunha
man diante e outra atrás porque
“eles” nos deixan, somos nós. Os
de sempre. Cadaquén ten os recordos que foron compoñendo a

súa vida, Fraga o xa dito e eu o do
poeta que berrabamos pola rúa do
Príncipe de Madrid despois dun
recital de Paco Ibáñez nos tempos
gloriosos: “A la calle que ya es
hora de pasearnos a cuerpo...”.
Ou sexa: nus. Daquela Aznar xa
debía estar no seu niño ben vestido, arroupado e quente. Ao mellor, xa de pequeniño, tivo unha
visión que lle amosaba que un día
el e os seus escollidos ía mandar
nunha morea de desfarrapados.
Que lle imos facer. Deste xeito

están a se desenvolver as vésperas. Vésperas da primeira cita nas
urnas despois deste tempo de
“proceso á democracia”. Nas manifestacións escoitábase un berro
moi sabio: “ Tense que notar á hora de votar”. Este é o miolo do
asunto. Se despois desta explosión de civismo e resposta contundente non hai tradución na
única verdade democrática que
son as eleccións, seguiremos tolleitos polo que nos queda de vida. E entangarañados. E teremos
ben merecido todo o que nos pase. Que cada un asuma a súa responsabilidade. Pero non quero rematar co pesimismo tan galego.
Teño para min que estas vésperas
hannos traer outros tempos. Tempos nos que fagamos a democracia entre todos. Escoitando a todos. Respetando a todos. Con
acertos e con erros, pero entre todos. Nos que as cousas que acabamos de ver non as vexamos
¡Nunca máis!♦
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O PP preséntase en Euskadi cun programa contrario ás reformas de Ibarretxe
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As eleccións do 27 de abril non suporán unha
revolución na política arxentina. Os seis can-

didatos pertencen á clase política que axudou a extinguir o futuro económico do país.

A caixa pechada da Arxentina
ALBERTO ARCE
O actual escenario político arxentino non
axuda a crer no futuro do país. Poucas veces na historia das eleccións democráticas,
as opcións que a cidadanía dun país ten ao
seu alcance ofrecen tan poucas ideas como
vai suceder o 27 de abril en Arxentina. 20
anos de democracia non produciron un sistema de partidos estábel que sexa capaz de
canalizar interpretacións e proxectos sobre
o futuro, planos para a superación da crise
ou simplemente unha mínima renovación
nas persoas que poden rexer os destinos do
país. Arxentina nestes momentos presenta
todos os síntomas dun sistema político enfermo que, debido á súa arraigada institucionalización, ninguén parece saber cómo
superar de modo tranquilo e sen altos custos para o conxunto da sociedade.
Todo o mundo se pregunta pola crise arxentina e en tan breve espacio é complicado
resumir os aspectos máis importantes desta
e formular algunhas claves para a súa superación. Limitémonos a considerar desde un
principio que cando os gobernos fallan (ou
incluso aínda que acerten) na aplicación das
políticas, a cidadanía ten o dereito e o deber
de participar elixindo novos gobernantes
con fórmulas diversas en períodos de tempo
estábeis e previsíbeis. Esta premisa fundamental da democracia falla en Arxentina pese a estaren convocadas eleccións para o
vindeiro 27 de abril. Non teñen opcións críbeis ás que apoiar e en gran medida e pese
ao que se ‘vaian todos’ xeralizado durante o
último ano medio, os seis candidatos en lide
pertencen ao máis clásico establishment político do país co que, pase o que pase, será
máis do mesmo. No mellor dos casos, todo
seguirá igual e no peor, poderían agudizarse
as crises de modo incontrolábel. Lembremos que, segundo as últimas cifras oficiais,
o 57% da poboación vive por debaixo do nivel da pobreza, o PIB leva tres anos consecutivos de caída (10,9%) en 2002 e unha inflación anual de máis do 40%, unha débeda
externa que supera o 130% do PIB e unha
devaluación da moeda que rolda o 75%.
Desde a ditadura militar que o país sufriu entre 1976 e 1983, a recuperación da
democracia baseouse na alternancia de
dous partidos políticos: o Partido Justicialista (de orientación peronista) e a Unión
Cívica Radical. Este último partido situou
dous dos seus membros na Casa Rosada e
ningún dos dous conseguiu finalizar o mandato para o cal foi elixido. Raúl Alfonsín dimitiu no medio da hiperinflación e unha
aguda crise económica e Fernando de la
Rúa tras os tráxicos sucesos do 20 de decembro de 2001. Para a elección presidencial que se achega, o partido como tal e o
seu candidato, Leopoldo Moreau, roldan o
2% de intención de voto. Practicamente desapareceu como partido pero a súa base social séntese representada (aventuro) por
dous candidatos que concorren con forzas
políticas de recente creación: Ricardo López Murphy co Movemento Federal Recrear e Elisa Carrió coa Alianza por una República de Iguales. López Murphy foi ministro de Defensa e Economía de De la Rúa e
Elisa Carrió, deputada da UCR durante varias lexislaturas. Non son, nin moito menos,
caras novas na política arxentina.
A esquerda preséntase totalmente dividida en varias candidaturas que van desde o
clásico Partido Socialista ata o trotskismo
piquetero máis pretendidamente anti-sistema. Se presentándose baixo unha mesma
candidatura, as súas posibilidades de chegar
a unha segunda volta serían mínimas, coa
actual división, a súa presencia é totalmente
insignificante. As mobilizacións populares

Ricardo López Murphy é o único candidato non peronista capaz de aspirar á presidencia.

que se sucederon desde decembro de 2001
non serviron para articular ningún movemento político alternativo aos dous partidos
tradicionais. Se ben gañou presencia nas rúas, non incrementou nin a súa participación
nas institucións nin aínda a súa posibilidade
de conformarse como oposición política
alén do exercicio da protesta popular.

mento de crise tan aguda no seu país? Probabelmente un que soubese que, tendo a
elección garantizada para un dos seus
membros, prefire pospoñer as decisións
partidarias internas ao momento de reparto
de cargos e prebendas do poder. Ninguén
dubida que chegado o momento da verdade, saberán arranxar entre eles a situación.
Deron boas mostras da súa capacidade ao
■ AS FAMILIAS PERONISTAS. O Partido modificar o calendario electoral adelantanJusticialista foi e segue a ser o maior parti- do a abril as eleccións que lle correspondído político do país. Nestes momentos en- an a decembro e salvando da expulsión do
tre os tres militantes que se presentan á Senado un dos seus membros, acusado con
elección presidencial acapararían entre o probas irrefutábeis, de boicotear e forzar a
40% e o 50% do voto. Se non gañase as suspensión das eleccións provinciais de Caelecciones deberíase precisamente a que tamarca organizando actos violentos e queinon se presenta como tal senón dividido en mas de urnas. Os peronistas non entregan
tres movementos: a Frente por la Lealtad os seus membros á xustiza senón que os
de Carlos Menem, o Movimiento Nacional xulgan eles mesmos reproducindo comporPopular de Adolfo Rodríguez Saá e a Fren- tamentos que lembran cada vez máis o
comportamento mafioso.
te para la Victoria de Néstor Kirchner.
Á súa vez, Rodríguez Saá e Kirchner
É así que temos seis candidatos presidenciais dos cales só un se presenta baixo son gobernadores que modificaron as leis
as siglas dun partido tradicional (Moreau) das súas provincias para poderen ser reese é o único que non ten a máis mínima po- colleitos indefinidamente e Carlos Menem,
por todos coñecido,
sibilidade de pasar á
non hai moito tempo
segunda volta. Os resque ingresou en pritantes cinco candidadivisión da esquerda sión por un turbio
tos sitúanse nun emasunto de tráfico de
pate técnico sobre o
converteu
armas. Ningún deles
cal é difícil facer ningún prognóstico preten un expediente limas súas candidaturas
po de sospeitas de ilevio á votación debido
en insignificantes”
galidade. E aumentan,
ao impreciso da ina medida que se achedustria das sondaxes
ga o 27 de abril, as
de opinión deste país.
sospeitas de que se poDe todos os modos
ningún deles superaría o 20% de inten- de provocar unha fraude a manipulación
ción de voto por si só aínda que os tres pe- electoral. Dous candidatos, que poden perronistas xuntos poderían superar o 50% fectamente pertencer ao mesmo partido peronista, pasarán á segunda volta o 18 de
de unirse baixo un mesmo lema.
De feito estas eleccións xerais formú- maio e un deles deberá asumir como presilanse en moitos ámbitos como un traslado á dente o día 25 de maio se é que o reconto e
cidadanía das eleccións internas do partido as máis que previsíbeis impugnacións elecperonista que ante a imposibilidade de de- torales o permiten. De non ser así, o presisignar un candidato de consenso, decidiu dente do Senado ocupará o cargo ata que se
darlle vía libre ao que se coñece como “ne- resolvan as cuestións que se formulan, coa
olemas”. Non presentarse como tal e dar li- debilidade institucional que isto suporía.
Caberían varias interpretacións clásiberdade de presentación de candidaturas e
voto aos seus militantes. ¿Que partido polí- cas ante unha realidade política tan comtico responsábel se comportaría así nun mo- plexa, a primeira explicaríanos que se ra-
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chou o elo entre a clase política e os seus
representados (un 84% da poboación asegura non confiar nos seus dirixentes), a
segunda sería o lugar común de que os pobos teñen os gobernantes que se merecen
e deben sufrilos como castigo polas súas
culpas e unha terceira que estende as culpabilidades pola actual situación alén
dunha clase política abertamente corrupta
e separada dos modos de actuación democrática, chegando ao conxunto da cidadanía. Reproduzo literalmente a apreciación
de Enrique Noailles, filósofo arxentino,
cando asegura que “os nosos representantes, na medida en que son escollidos, son
gratificantes e funcionales á sociedade
que os designa: deleitan secretamente
porque absorben como un buraco negro
todos os trazos negativos da nosa sociedade. Alivian porque eclipsan coa súa macrocorrupción todas as formas de microcorrupción con que nos movemos”.
Sexa Menem, Kirchner, Rodríguez
Saá, Carrió o López Murphy o próximo
presidente de Arxentina, todo apunta a que
poucas cousas van cambiar desde o lado
dos poderes públicos. Se Arxentina é quen
de saír a medio ou longo prazo da actual
parálise, será cando a poboación o demande, situando no poder a novas forzas e novos representantes que non reproduzan os
vicios da corrupción, o caciquismo, a falsidade, a manipulación e a mentira da súa
clase política actual, absolutamente orfa de
ideas e proxectos. E nada permite supoñer
que iso vaia suceder nun horizonte visíbel.
As eleccións non suporán cambios reais senón unha nova redistribución do poder entre os mesmos grupos que xa o detentan.
Que volverán actuar lexitimados polas urnas. A poboación non foi capaz durante o
mandato de Duhalde (carente de lexitimación democrática ao non ter sido escollido
pola poboación) de incidir nun cambio real na dirección do país e nada indica que
acudir a estas eleccións xenere algunha esperanza de que iso suceda.♦
ALBERTO ARCE é colaborador do Instituto
Galego de Análixe e Documentación
Internacional (IGADI)
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Os EE UU forzan unha reacción diplomática dos seus aliados latinoamericanos

O goberno cubano defende
a dureza xudicial para salvar a independencia
A.N.T.
O ministro de Exteriores de Cuba, Felipe Pérez, foi o encargado de explicarlles aos medios de comunicación as razóns da
dureza xudicial empregada contra os disidentes e secuestradores nas últimas semanas. Segundo o goberno de La Habana, hai
en marcha un plano de sublevación proestadounidense na illa.
O goberno cubano defendeu a
aplicación das penas de morte
para secuestradores e de longas
condenas contra disidentes por
considerar que todos eles estaban a traballar para unha estrutura financiada e promovida pola
Oficina de Intereses Estadounidenses en La Habana, dirixida
por James Cason. O ministro Felipe Pérez considera que nos xuízos contra os “mercenarios de
Washington” se atoparon suficientes probas para discernir que
os 75 xulgados estaban a soldo
dos EE UU e que atentaron gravemente contra a lexislación cubana ao percibiren diñeiro para
socavar a independencia de Cuba. “Todos eles conspiraron a favor do bloqueo. Por exemplo,
aceptaban diñeiro e presentes

cos que despois tentaban gañar o
aprecio nos seus vecindarios.
¿Iso é un xeito de loitar pola democracia?”, explicou Pérez.
O gabinete cubano acusou
directamente a Cason de promover a sublevación e a imposición da ilegalidade estadounidense, pero contodo non está
previsto polo momento a súa
expulsión da illa. “É unha posibilidade que segue aberta pero
non imos aplicala nun curto prazo. Sabemos que a mafia cubana de Miami está desexando un
xesto así para radicalizar a súa
postura. Nós queremos manter
boas relacións co pobo norteamericano e a oficina de La Habana sempre foi considerada un
bo sistema para achegármonos
máis”, subliñou o ministro.

Felipe Pérez, ministro de Exteriores de Cuba, considerou posíbel rachar calquera relación cos EE UU.

Por outra banda, 27 intelectuais cubanos, entre os que se
destacan Alicia Alonso, Silvio
Rodríguez, Chucho Valdés, Miguel Barnet ou Amaury Pérez, pe-

diron comprensión sobre o estado
de emerxencia e clamaron por un
coñecemento profunda da situación de varios intelectuais de esquerda que denunciaron publica-

mente as execucións de Cuba. José Saramago, Sergio Ramírez ou
Eduardo Galeano mostraron publicamente as súas desavinzas
coa vía tomada polo castrismo.♦

Arafat acepta o goberno de Abu Mazen
A.N.T.
O presidente do goberno autonómico palestino, Iasir Arafat,
aceptou finalmente o gabinete
proposto polo seu primeiro ministro, Abu Mazen. O principal
atranco para o acordo entre os
dous políticos residía no nomeamento do ministro do Interior,
que finalmente será ocupado polo propio Mazen. Mohamed Dahlan, home de confianza do propio
primeiro ministro, será o encar-

gado para asuntos de Seguridade.
Arafat acabou por ceder no tirapuxa que mantiña co novo home
forte do seu goberno. O presidente
palestino nunca quixo que o primeiro ministro tomase un papel demasiado importante no gabinete ao
sospeitar que a súa ascensión non
deixa de ser unha cesión aos intereses israelitas e estadounidenses.
Mohamed Dahlan é ex xefe
da Policía de Gaza. Agora terá
baixo o seu mandato as forzas de

Non será o diálogo bilateral que reclamaba Pyongyang, pero tampouco o multilateral que esixía Washington. Esta semana,
en Beijing e coa mediación explícita desa
China sacudida gravemente pola forza
dunha pneumonía atípica, debe celebrarse
un encontro triangular para pór fin ao
punto morto derivado da falta de concesións de ambas partes e sentar as bases do
enfriamento do proceso e da solución do
problema nuclear que enfronta os EE UU
e Corea do Norte dende hai seis meses.
Rumores difundidos desde Australia sobre unha posible fuga de científicos norcoreanos, episodio rapidamente desmentido por Pyongyang, e outros malentendidos poderían aínda impedir a celebración
do encontro, evidenciando a fraxilidade
do entendemento logrado.
¿O primeiro obxectivo? Procurar
avanzar cara atrás ata o xusto punto onde
quedara antes da crise, cumprindo ambas
partes co pactado: peche das centrais e
do programa nuclear e reanudación do
subministro de combustíbel, o que se traduciría inevitabelmente no regreso de
Corea do Norte ao Tratado de Non Proliferación Nuclear.
Os principais diarios de Corea do Sur
destacaban estes días o crucial papel desempeñado por China, en primeiro lugar,
para impedir unha condena expresa do

seguridade palestina, encargadas
polo plano tutorial dos EE UU,
de combater os grupos islámicos.
Con este acordo, remata unha
situación de pugna de poder na autoridade palestina, que chegara nun
momento moi duro para a liña seguida durante os últimos anos pola
Organización para a Liberación de
Palestina. A ofensiva israelita da
man do primeiro ministro hebreo,
Ariel Sharon, o cambio xeoestratéxico en Oriente Medio logo da con-

quista do Irak e o final da axuda humanitaria que Bagdad enviaba para
os palestinos e a crecente influencia
dos partidos extremistas que avogan por atacar a Israel con atentados suicidas, deixaron a Arafat desposuído de moita influencia, acusado por Washington de terrorista. É
por iso que para moitos políticos
árabes, cómpre que Abu Mazen tome rapidamente o poder e se faga
entender tanto no Pentágono como
en Tel Aviv que os árabes teñen un-

Aquí fóra

A triangulación coreana
XULIO RÍOS
actuar de Pyongyang por parte do Conse- na, que precisa paz para afortalar o seu
llo de Seguridade de Nacións Unidas que desenvolvemento, non pode permitir que
sería interpretado por Corea do Norte co- un conflito desa magnitude se desenvolva
mo un paso máis na escalada agresiva ás súas portas.
contra o seu país. Esa exitosa oposición
A non proliferación nuclear na penínlexitima algo máis a
sula coreana pode ter
Pequín para forzar un
solución no marco dicambio de actitude de
plomático, sen necesiyongyang debe
Kim Jong Il. Algundade de recorrer á forhas voces descartan a
za armada, sempre que
entender
que
unha
vez
posibilidade de que
exista vontade clara
os EE UU emprenda abatido Iraq, é o seguinte neste sentido, o que
unha campaña militar
implica facer renunpara acabar co réxime na lista e o perigo ou se cias para chegar aos
norcoreano, pero o
mínimos.
esquiva ou aumenta” equilibrios
rápido trunfo en Iraq
Non haberá Tratado de
podería alentar novos
non agresión cos EE
impulsos para unha
UU pero este debe dar
liquidación expeditigarantías suficientes e,
va do eixe do mal. Queda máis dun ano sobre todo, permitir a reanudación dos subata as próximas eleccións estadouniden- ministros enerxéticos e outras axudas. Do
ses e ben sabemos todos que modelo de contrario, mesmo é posíbel asistir a unha
campañas electorais se gastan por eses la- case inmediata proclamación de Corea do
res (militares e a quilómetros de estancia Norte como estado nuclear.
para gañar en amplitude televisiva). ChiA desta semana é unha oportunidade

‘P

ha clara vontade de reiniciar as conversas de paz desde cero.
De feito, o novo goberno de
Mazen terá rapidamente o visto e
prace do denominado Cuarteto de
Madrid, un grupo de traballo que
supervisan os EE UU, Rusia, a
UE e as Nacións Unidas. Segundo
os representantes palestinos, a
mudanza política debería ter de
contado unha resposta de Ocidente no camiño de crear nun breve
prazo un estado palestino.♦

importante para encamiñar este conflito.
Rusia, Xapón e Corea do Sur, que aceptaron con comprensión a súa ausencia,
seguen atentamente a evolución, en permanente contacto cos respectivos aliados. Probablemente, unha das situacións
máis incómodas sexa a de Roh Moohyun, presidente de Corea do Sur, que en
maio debe visitar a Bush para tratar de
convencelo da necesidade de proseguir
coa política de distensión co Norte. O
seu antecesor non o conseguiu.
Paradoxalmente, incluso nestes meses de tanta escenificación de hostilidade
por parte de Corea do Norte e os EE UU,
as relacións co Sur desenvolvéronse con
sorprendente normalidade, nin houbo
que falar de movementos militares fóra
do normal que indicasen un medre da
tensión efectiva, máis alá da verborrea
duns e doutros. É por iso que a hipótese
dun conflito artificioso destinado a argumentar a necesidade dunha presencia
americana permanente na rexión segue a
contar con tantos adeptos. Pero, en todo
caso, Pyongyang debe entender que unha
vez abatido Iraq, é o seguinte na lista e o
perigo ou se esquiva ou aumenta.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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O ditador Sadam e os profetas do Nin, nin

Sermón
impaciente
G. LUCA DE TENA

CELSO LÓPEZ PAZOS
Penso que vai sendo hora de que nos reformulemos iso que algúns medios dominantes chaman ditaduras. Xa pasou con Milosevic. Para
algúns sempre son ditadores, satrapas ou tiranos, os que non están ao seu carón, os que non
aceptan o seu xogo, os que optan por transitar
por libre (como Nasser, como Arbénz, como
Castro. Como Sukarno, como Gaddafi, como
Chavez... ou como ¿Lula?). É a pantasma da
liberdade que invocan para levar a tantos ao
seu rego. Lembro que foi Ulianov o que se interrogaba: “¿liberdade para qué?
Nin Otan, nin Milosevic dixeron moitos.
Ollade para aquelo que se chamou a República Federal de Iugoeslavia; ollade a súa esnaquización e dependencia neocolonial, ollade a súa involución a respecto de catro décadas atras... Ollade o seu paro e os seus despidos masivos (FMI, BM mandan) ollade a súa
galloupante onda de suicidios, ollade a súa
carestía, ollade as súas imparábeis privatizacións e vendas ao capital extranxeiro. Ollade,
ollade... a súa corrupción. Ollade os paises
independentes saidos da ex Iugoeslavia, recolonizados e vasallos da mundialización.
A consigna inocua e lavaconciencias, paralizante na acción e na unidade, do Nin, Nin coido que afortala o poder e a extensión da xeografía do imperio “manu militari”. ¿Cantos estarán dispostos a berrar ¡Nin Sharom, nin Arafat!?. ¿Seguirán algúns a dialéctica do mesmo
Nin Nin cando os proximos sexan Siria ou Iran
ou Libia ou... Cuba? Algúns dos postulantes
dese eslogan non poderían resistir a súa imaxe
reflexada no espello se paseasen polos hospitais de Belgrado ou Novi-Sad. O uranio e as
bombas de acio estiveron antes alí como anticipo do que ocorrería en Kabul ou Bagdad. A
pregunta é: ¿era malo para o pobo de Irak que
os seus dirixentes resistisen, desarmados e sen
exército real, non mediático, o empuxe da invasión e ocupación do Imperio democrático?
Saddam era un ditador laico, que, acusado por Occidente de fanatismo fundamentalista, non tivo reparo en bautizar co nome de
San Rafael o hospital onde levaron o cámara
galego Xosé Couso e que nunca prohibiu os
cultos privados, nin as manifestacións litúrxicas non públicas de calquera das relixións
actuantes no territorio do país, fosen católicas, cristiáns maronitas ou caldeas, chiies e,
mesmo, xudeas...
Saddam era un ditador asasino que loitou
por manter o petroleo nacionalizado e que se
negou á súa privatización (como os seus colegas do Golfo).
Saddan era un ditador perverso e impresentábel (que diría Taibo) que ten mulleres
no seu goberno e que son quen de dirixir con
alta graduación unidades do exército, que
empregan o seu dereito a voto (como na casa
dos seus veciños), que ocupan cargos de alta
responsabilidade política ou representan o
35% da poboación universitaria.
Saddam era un ditador narcisista que
adicou a maior parte do diñeiro que sacaba
do programa “petroleo por alimentos” a mitigar a fame da súa poboación como consecuencia do bloqueo.
Saddam era un ditador sicópata que fixo
que o seu país tivese o maior número de camas hospitalarias por habitante e o maior número de médicos de todos os paises da súa
contorna e de toda Asia, agá o Xapón (o bloqueo matou tamén a Xosé Couso: os hospitais eran deficitarios nas medicinas que o
bloqueo impedía mercar).
Saddan era un ditador maniaco que non se
quixo pregar aos interes das multinacionais e
que apostou -decisión do goberno do seis de
xaneiro de 2000- pola venda do seu petroleo
en euros e non en dólares, co que lanzaba un
misil xusto na liña de flotación da hexemonía
do dólar e instaba a algúns colegas da OPEP
a facer o mesmo (Venezuela).
Saddan era un ditador sádico que fixo que
Irak tivese a menor tasa de mortaldade infantil,
non só do Golfo, senón de todos os paises árabes.

Saddan era un ditador torturador que, co- e do seu control. Saddam era un ditador memo todos os gobernos anteriores de Iraq, galómano, de conciencia nacional pan-arasempre reclamou Kuwait como territorio bista (como Nasser) que apoiou sen matices
propio. E cómpre lembrar o papel de Kuwait o movemento de resistencia Palestino e que
neste xenocidio; e o de Qatar, e o de Xorda- non quixo regalarlle a independencia do país
nia e o de Exipto e o seu moi democrático, e a ninguén, nin entregarlle o petróleo gratis ás
cuasi vitalicio, presidente Mubarak que per- multinacionais.
Saddam era un ditador sen escrúpulos
mitiu o uso de Suez para que pasasen os portavións do réxime de Bush (e lembrade ta- que vai ser substituido por un bufón e vende
mén Camp-David, e lembrade os ac- patrias, (tipo Karzai en Afganistán ou Djinjic
tuais 24.000 presos políticos exipcios, e lem- en Serbia) que baixo a roupa de Armani, enbrade que estaban condenados -se non querí- tregará o seu país e a dignidade do seu pobo
an escoitar os sons das descargas policiais- a ao imperialismo expoliador.
Saddam é un ditador enfermizo e amante
manifestarse contra a guerra en O Cairo e outras cidades, exclusivamente en espacios pe- da destrución que converteu o Museo Arqueoloxico de Bagdad no máis importante do
chados, como estadios de futbol).
Saddam era un ditador entolecido que mundo, despois do do Cairo, e adicou gran
aprobara unha aceptábel autonomía para a cantidade de cartos á recuperación da memosúa poboación kurda (na fala, na identidade, ria historica dos pobos de Mesopotamia.
Saddam era un ditador despiadado que...
na administración). Magoa que eles optasen
polo “amigo americano”, antes de converter- Ah é certo. Esqueciame. Saddan foi o gasease nun sosias da UCK e en forzas integrantes dor xenocida do pobo kurdo da aldea de Halajba. Parémonos nisto.
das tropas invasoras.
Sabiamos que daquela (1988), o réxime de
Saddan era un ditador resentido, odiado
polos seus paisanos, os cales, a pesar diso Washington, acusara os iranianos de ser os
non se abalanzaron, desde o primeiro día, responsábeis do gaseamento. Como a memosobre os liberadores marines para darlles a ria colectiva é feble este detalle esqueceuse
benvida e só uns cincuenta ou cen, como re- axiña. Pero, por si non se sabe, convén dicir
que no The New York
coñeceu a propia prenTimes do 31 de xaneiro
sa
norteamericana,
de 2003, Stephen C. Peacudiron a presenciar o
consigna
do
Nin,
Nin
lletiere, responsábel da
derrube da principal
CIA encargado de seestatua do ditador, enserve para quedar ben,
guir esta guerra e profetre eles varias caras coñecidas do própio
pero na práctica afortala sor na US Army War
College, desmentiu a
exército invasor.
este poder que se extende Bush indicando que o
Saddan era un ditaemprego do gas en Hador cheo de cobiza que
‘manu militari’”
lajba, primeiro, ocorreu
sen embargo non provopor erro durante unha
cou, mentres caian as
batalla entre o exército
toneladas de misís soiraquiano e o iraniano e
bre o chan iraquí, un
segundo, afirmou, con
éxodo masivo dos seus
concidadáns cara as fronteiras salvadoras de case total seguridade, que o gaseamento fora
Xordania ou Iran ou Siria. (Miguel Angel Ro- obra do exército iraniano, o único que posuia
dríguez, representante da Cruz Vermella Es- o tipo de gas (a base de cianuro) empregado
pañola estívoos a agardar durante os vinte dí- nese lugar.
En fin, o que non cabe dubida é de que
as anteriores a entrada dos invasores en Bagdad, pero ¡oh sorpresa!. non quixeron ir; pre- Saddan foi un ditador immisericorde e brutal
feriron seguir odiando o seu xefe de estado porque no Irak só había un partido unico, limitábase a liberdade de expresión e había
desde as súas casas).
Saddam é un ditador criminal que repre- moitos exiliados; exiliados que sen embargo
senta á burguesía que expulsou ao colonialis- non aplaudiron desde Londres ou París a enmo británico en 1958, unha burguesía laica, trada das tropas invasoras e a caida dos misís
nacional e antiimperialista (convén contex- sobre a súa terra e que non parece que esteñan
tualizar os tempos históricos) que o réxime a retornar agora en masa a disfrutar da liberde Washington quere asoballar, unha burgue- dade e o benestar que trae a democracia a tosía, xa que logo, celosa dos recursos do país que da trompeta do Séptimo de Cabaleiría.♦

‘A

C

ando Saramago avisa
que Cuba lle
rebordou a paciencia
é lícito preguntar que
débedas importantes esperaba cobrar da Revolución
cubana o autor de Levantado do Chão.
Eu non as coñezo. Tiña
noticia do compromiso dos
comunistas italianos cos
cubanos nos tempos de
Berlinguer pero nesa
altura o partido de
Saramago torcía a cabeza
fronte a pluralidade filosófica e a recepción creativa
do marxismo que facían
Fidel e o Che. Pola contra,
a teoría do valor
subxectivo ou a filosofía da
praxe coma conciencia da
maioría é obxecto de
debate en Cuba a comezos
dos 60, a traveso entre outros dun excelente texto sobre Gramsci do profesor
habanero Jorge Luís Acanda. Nen que dicir ten que
esta discusión sucede
dentro da illa ameazada
polo exército máis poderoso do mundo, dirixido por
unha fracción de extrema
dereita non diferente da
que hoxe chama Gore
Vidal a Junta de Bush en
recordo de Videla, Galtieri
e Massera.
Entre as direitas
españolas, esta impaciencia
con Cuba procede dos tempos da colonia e a da arrogancia de negar
capacidades á illa para se
gobernar sen os consellos
metropolitanos. Eis
Cánovas, por exemplo, que
se comportara coma un racista integral con Cuba, un
aspecto que nunca aparece
nos textos escolares da
democracia. Herdeiro
daquela fachenda é Aznar,
na mesma medida en que
os fachas ricos de Portugal
pagaban as bombas a
Sawimbi e ao Renamo.
¿Pero que intelectual se
atrevería a escreber
despois do 25 de Abril que
se lle acabou a paciencia
cos gobernos de Luanda e
Maputo por responderen
con recursos de emerxencia
á agresión?
Mentres o máis
significado dos herdeiros de
Cánovas lanza un novo sermón impaciente contra Cuba, entre nós hai quen
escrebe que ningún escritor
ou xornalista español
soportaría hoxe as leis e as
normas de goberno da
Revolución. Para que esa
visión fose realmente exemplar, axústese por favor o
cadro á realidade con algo
equivalente ao cerco económico e político (unha lei
Helms-Burton, realmente
existente), a máis de corenta anos de atentados e de
guerra biolóxica e dígase
que goberno da UE estaría
disposto a pasar por
♦
tanto.♦
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Os xiítas reivindican a súa identidade na defensa dun Irak íntegro

Os EE UU reeditarán en Bagdad
o modelo de goberno da colonia británica
CÉSAR LORENZO GIL
A estratexia da posguerra inmediata no Irak que están a seguir estadounidenses e británicos baséase en dous factores políticos. Hai que
deixar que a poboación se pronuncie libremente en actos relixiosos; pero o poder político vai recaer nos homes máis queridos en Washington.
As televisións ocidentais non
cansan de seguir case en directo
as celebracións xiítas na cidade
santa de Karbala. Despois de sitiar os lugares sagrados para esta
secta do Islam durante dúas semanas, os invasores permiten
que agora os fieis recen nas mesquitas e desfilen na poeira seca
do verán do deserto coa cabeza
fendida. Os marines deixan que
o millón de peregrinos berre en
contra da súa presencia no país,
que reclamen un estado islámico,
que digan que só un Irak unido
será aceptado por Alá.
Ao tempo, Jay Garner toma
conta do poder en Bagdad e rodéase dos socios que apoiou Washington desde hai máis dunha década na loita contra Sadam Husein. No norte serán os líderes
kurdos os que gobernen politicamente a cambio de se esqueceren
da xestión do petróleo que baña o
subsolo da rexión de Mosul. Os
EE UU non se oporán a que o poder kurdo desaloxe algúns miles
de árabes das súas casas e que o
desquite contra o poder iraquí
ocasione unhas cantas ducias de

mortos. De momento non se prevé un estatuto de autonomía para
o norte porque o Pentágono precisa negociar con Turquía qué modelo político acepta para a mesma

minoría que no seu propio territorio é torturada simplemente por
se expresar no seu idioma.
No sur, Garner conta co
apoio de Ahmed Chalabi para
crear no futuro un goberno autóctono. Pero a oposición xiíta
pode provocar que desde Washington se busque algún líder relixioso islámico que cree para o
Irak un réxime semellante ao de

Arabia Saudita ou Xordania.
Arestora, a opción dos EE UU
vén ditada desde Londres, que
aposta por devolver á vida o modelo colonial que xa imperara ata
a independencia. O gabinete de
Tony Blair incluso considera que
quizá é mellor permitir a medio
prazo a división do país para evitar que o nacionalismo iraquí sexa perigoso no futuro.♦

Israel quere reabrir o oleoduto de Mosul
O goberno israelita negocia con
Washington a reapartura do antigo oleoduto que unía Mosul
coa cidade de Haifa, na costa do
Mediterráneo, creado polos británicos no tempo da colonia.
Este conduto deixou de funcionar a partir da proclamación do
estado de Israel en 1948, cando
o transporte de cru pasou a facerse a través de Siria. Este plano tería dúas vantaxes para os
EE UU: cortaría unha gran fonte de ingresos para o agora inimigo goberno sirio e solucionaría os problemas de acceso á
enerxía dos israelitas.
Ademais, Washington obtería todo o rendemento petrolífero sen necesidade de entrar en
colisión coa área de influencia

de Arabia Saudita. Se o cru vai
do Irak ata Israel, todo o mercado das enormes reservas do país agora conquistado abalaría
cara o país hebreo, o mellor
aliado posíbel para os estadounidenses.
Segundo publica o xornal
israelita Ha’aretz, o único impedimento que existe a día de
hoxe para iniciar o proxecto é a
posición de Xordania. É por iso
que un representante da industria petrolífera anglonorteamericana negociará co rei Abdalá a
futura participación deste país
no novo negocio. Incluso hai
quen afirma que o proxecto deste oleoduto foi a contrapartida
esixida desde Amman para
apoiar a agresión ao antes alia-

do Irak e ademais permitir o establecemento de forzas especiais que invadiron o seu veciño
a través da súa fronteira.
O proxecto de levar petróleo
do Irak ao Mediterráneo non é
novo para a Administración
norteamericana. Na década de
1980, Henry Kissinger, enviara
a Bagdad a Donald Rumsfeld
para negociar co daquela amigo
Sadam Husein un plano para
transportar combustíbel ata
Aqaba, en Xordania. Finalmente, o plano non fructificou porque Husein non quixo colaborar
no desenvolvemento enerxético
de Israel, poucos anos despois,
ademais, de sufrir a destrución
dunha planta nuclear a mans de
proxectís israelitas.♦

Powell ameaza a Francia
O secretario de Estado dos EE
UU, Colin Powell, advertiulle a
Francia das duras consecuencias
que sufrirá o país europeo por
non ter apoiado a invasión do
Irak. Powell afirmou durante un
programa da televisión pública
norteamericana que cómpre reformar radicalmente as relacións
entre Washington e París logo de
que o goberno de Jacques Chirac
tivese ameazado co veto para
calquera resolución a favor da
guerra.
Powell non deu detalles sobre qué tipo de consecuencias
sufriría Francia pero parece claro
que os EE UU, amparados na vitoria sobre Sadam Husein e o novo clima de ameaza permanente
da forza contra todos os países
“inimigos” seus, forzará que París admita sen fisuras a superioridade norteamericana no plano
internacional se non quere sufrir
ataques directos á súa hexemonía nas áreas tradicionalmente
tuteladas pola diplomacia gala,
caso de gran parte de África.
Ademais, o apoio de Gran
Bretaña e España ás teses maximalistas do presidente dos EE
UU, George Bush, coloca os
franceses nunha difícil posición
dentro do futuro da UE, nun momento no que Alemaña parece
incapaz de xestionar por si soa a
influencia necesaria nos novos
dez estados membros da nova
Europa dos 25. O feito de que

Colin Powell considera que Francia debe “pagar” pola súa conduta contraria á guerra.

países como Polonia ou a República Checa enviasen tropas ao
Irak supón un forte golpe a calquera intento de statu quo xenuinamente europeo na discusión
diplomática da ampliación da
Europa común cara ao leste.

A resposta do ministro de
Asuntos Exteriores galo, Dominique de Villepin, non se fixo
agardar. O chanceler francés defendeu outravolta a comenencia
de que sexan as Nacións Unidas
e os seus estatutos os encargados

de manter as liñas mestras da legalidade internacional. “Non foi
Francia o único país no mundo
que se opuxo á guerra. É máis, a
maioría da cidadanía estaba en
contra da agresión por considerala ilegal”, destacou.♦

Tim Robbins:
‘No noso país
está a morrer
xente
por defender
a paz’
O actor e director Tim Robbins vén de denunciar, a través dun documento aberto
para os medios de comunicación, o ambiente de profunda intolerancia que medra día a día nos EE UU. Segundo o cineasta, defender a
paz en territorio norteamericano está causando mortes.
Robbins explica que el e
máis a súa compañeira, a tamén actriz Susan Sarandon,
son vítimas dunha persecución abafante. “Considérannos traidores, partidarios de
Sadam. Vétannos en diferentes actos públicos e as nosas
amizades dannos o seu cariño
clandestinamente”, explicou.
O actor tamén relatou varios casos de violencia relacionada co apoio á paz. “Un
profesor recibiu un disparo
por levar unha camisola cun
sinal da paz impreso. Na radio
pídese a morte dun famoso
activista contra a guerra e varios dos nosos parentes reciben a cotío chamadas e correos electrónicos ameazadores.”
Para Robbins, a presión
sobre o mundo do cinema é
atroz e moitos directores e actores saben que se non calan
van ficar fóra das vindeiras
superproducións. “Os disidentes aparecemos como inimigos do sistema, perigosos
personaxes proclives a acoller
terroristas nas nosas casas.”
Finalmente, o comunicado remata pedindo que os políticos contrarios á “loucura”
de George Bush asuman o seu
liderato. “Precisamos políticos que non se deixen amedoñar polo ambiente de terror,
que saiban protestar cando
ven que a nosa Constitución
está en perigo, que poidan
empregar a contundencia para
parar en seco esta maré de intolerancia”, rematou.♦
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De mal
en peor
Futbolistas e traballadores esixen que o concello
resolva a débeda dos salarios

MANUEL PAMPÍN

Volven ao Compostela os ventos da folga N
CÉSAR LORENZO GIL
O excelente momento de forma
do Compostela eliminou calquera sospeita sobre o rendemento dos branquiazuis nunha temporada na que están a
traballar sen cobrar. Mais os
dez meses de débeda xa se
fan inasumíbeis para futbolistas e traballadores compostelanistas. Reclaman solucións
e ameazan con iren á folga.
Xosé Mª Caneda conseguiu manter a presidencia na última xunta
de accionistas do Compos pero
non foi quen de achegar ningunha
solución á actual crise económica.
Tanto é así que o máximo dirixente desta sociedade anónima deportiva preferiu renunciar ás súas responsabilidades e esixir, xunto cos
seus asalariados, que sexa o concello santiagués o que resolva rapidamente a grave situación económica dos traballadores.
Os traballadores do Compostela fixeron unha folga o pasado 21 de abril. Ao chegaren
os futbolistas a San Lázaro,
uníronse cun plante e non adestraron. A protesta tenta ser o
primeiro paso dunha reclamación xeral que cualifica a Caneda e o alcalde Xosé Sánchez
Bugallo de responsábeis “inca-

Os xogadores do Compostela luciron en xaneiro camisolas reivindicativas. Agora esixen solucións urxentes. A. PANARO / Arquivo

paces de resolver o conflito”.
Para os traballadores do
Compos, o concello agora debería tomar a responsabilidade de
pagar a débeda contraída con
eles pola entidade e non adiar a
resolución do problema ante unha hipotética desaparición do
club. Segundo un comunicado

que presentaron logo do plante,
“Caneda non pode pagar, Bugallo non quere”.
O presidente Caneda considera que é necesario que sexa
Bugallo o que resolva a situación e busque financiamento para salvar o club, pagar as débedas e manter o Compostela na

elite do fútbol profesional. Arestora, o Compostela está entre os
dez primeiros da segunda división e mantén unha excelente
xeira de resultados, un esplendor
deportivo que de pouco valerá
se, como se espera, os acreedores traben no seu cadáver económico a partir do 30 de xuño.♦

O Breogán despídese da puxa polo título
Coa súa derrota diante do Caja
San Fernando de Sevilla (84-80),
o Leite Río Breogán de Lugo case
renuncia completamente a quedar
entre os oito primeiros postos que
aseguran a participación nas eli-

minatorias polo título da ACB.
Os lucenses sufriron dúas crises
de xogo no segundo e último
cuarto e non foron quen de rachar a raquítica vantaxe de dous
puntos que os andaluces tiñan a

falta de 50 segundos de partido.
Esta derrota esgaza un dos soños do Breogán, capaz de darlle a
volta á súa difícil situación no
fondo da liga pero sen folgos suficientes para lanzarse ao asalto fi-

nal dos postos da elite. Contodo, o
bo estado anímico dos galegos pode ser fundamental para aproveitar no futuro algunha oportunidade de achegarse ao oitavo posto
da táboa clasificatoria.♦

in sequera a excelente
xornada dos clubes galegos da pasada fin de
semana me fixo esquecer o
cabreo do partido en Madrid polo
do “Prestige”. Pero como na lei
de Murphy, por mal que estean
as cousas sempre poden
empeorar.
Entre ese ridículo espantoso
dos nosos políticos, as mortes de
xornalistas no Iraq e os plantes
de cámaras de TV e fotógrafos a
Aznar, Fraga e compañía, a
Semana Santa… seguro que
tamén a vostedes se lles pasou
por alto un detalle pequeno pero
moi importante. Resulta que o actual director xeral do deporte galego, Eduardo Lamas, vai de número dous na lista do PP pola
Coruña nas municipais.
Non tería nada de particular
se non fose porque desde a recente remodelación da Xunta en xaneiro, o tal Lamas e o seu departamento están perdendo forza de
xeito escandaloso; antes, como
secretario xeral para o deporte,
dependía directamente de
Presidencia; agora, dunha simple
Consellería, a de Familia, Xuventude e Voluntariado; nas últimas
semanas, todo o protagonismo en
actos protocolarios recae na conselleira, Pilar Rojo.
O novo estado de cousas é un
tácito recoñecemento de Fraga do
fracaso na xestión deportiva deste
país; degrada claramente o
máximo responsábel, e envíao como carne de canón a un descalabro
político seguro na desigual pelexa
contra Paco Vázquez; Eduardo Lamas, o home de palla de Lendoiro,
volverá ao lugar onde comezou a
súa ¿carreira? nos anos 80: concelleiro mediocre e servil no pazo de
Mª Pita; claro que, na súa casa, seguramente terá enmarcadas moitas
fotos de cando acudiu aos palcos
dos estadios ou a entregar premios
e ler discursos tópicos e propagandísticos; é o único do que pode
presumir porque o deporte galego
como tal, non existe.
Pero volvamos ao seu xefe;
¿como é posíbel que en ningunha
Consellería se contemple a
palabra “deporte”?; ¿é así como
fomenta a Xunta unha actividade
tan fundamental na formación
dos rapaces e na consolidación
dos profesionais?; pero iso non é
todo; de case 25 millóns de euros
que destina o goberno galego ao
deporte este ano, ¿saben canto vai
para o deporte escolar?... ¡¡menos
de dous millóns!!; non chega á
décima parte cando debe ser o
máis prioritario nun servicio
público.
No seu momento pareceume
ben a creación da Consellería de
Emigración aínda que a súa utilización partidista neste intre sexa
manifesta; pois xa é hora de que
se pense nunha Consellería do
Deporte que realmente funcione;
pero Don Manuel non quere
dotar as vilasgalegas de boas instalacións e profesionais cualificados. Igual aí se lle atopaba unha
ocupación positiva para Lamas;
como licenciado polo INEF,
podería dar clases nalgún centro.
Co deporte, a Xunta está
cumprindo o dito aquel de “entre todos lo mataron, y él solito
se murió”. Ao tempo.♦

Alfonso Sastre,
Max de Honra
O escritor Alfonso Sastre recibirá en Vigo
o próximo día 5 de maio o premio Max de
honra outorgado pola SGAE a toda a súa
traxectoria dedicada ao teatro. Sastre recibiu os parabéns en Pontevedra, onde asiste a XX Semana Galega de Filosofía. O
escritor comezou a súa actividade teatral
en 1945 coa fundación de Arte Nuevo e
desde os inicios defendeu unha función
social e política do teatro. A poucos días da
entrega, a SGAE segue sen confirmar se a
gala será retransmitida por televisión.♦

Escritores novos
nun congreso
en Mondeñedo.

O 26 de abril celébrase no Salón de Actos
da Sala Rivas Briones de Vilagarcía de
Arousa o 1º Encontro de poetas mozos
“Cuadrante Norte” organizado pola asociación do mesmo nome. Vinteseis poetas
participarán nesta xuntanza, entre eles, Kiko Neves, Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Lucía Aldao, Lucía Novás, David
Souto, Alberte Momán, Olga Novo, María
do Cebreiro, María Reimóndez, Sechu
Sende ou Emilio González. Pluralidade de
propostas e unha ampla franxa de idade é
unha das características desta xuntanza.♦
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Vinteseis poetas
novos en Vilagarcía

Vinte
anos de
pensamento
crítico

Franck Meyer.

Aniversario
de Francka Editora
Francka Editora celebrou o seu primeiro aniversario o 23 de abril, coincidindo
co Día Internacional do Libro. O acto
consistiu nun recital con música internacional no que participaron o actor Alfredo Rodríguez (A Factoría Teatro), o
discjockey Xosé Otero (Radio Ecca) e o
director da editorial e autor do último
poemario publicado pola mesma, Franck
Meyer. Resumo da despedida é o título
desta obra que trata dos afectos e do esforzo por comprender un mundo confuso.♦

PACO VILABARROS

inco días de debates e conferencias en Pontevedra
na XX Semana Galega de
Filosofía marcan unha das
citas culturais da semana que rematará en Compostela coas xornadas

C

de Língua e Literatura da CIG-Ensino e AS-PG e co encontro de poetas novos o sábado en Vilagarcía.
Remata a semana con O lapis do
carpinteiro nos cines e coa apertura da Casa das Palabras en Vigo.♦
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XX Semana de Filosofía

Os pensadores de esquerda
volven condenar o ‘imperialismo ianqui’
A.N.T.
A mesa redonda que xuntou a Eduardo Galeano, James Petras, Celia Amorós, Alfonso Sastre e Adolfo Sánchez Vázquez foi un dos actos que máis interese levantou no transcorrer da XX Semana Galega de Filosofía que se celebra en Pontevedra. Nestes últimos meses
todos eles participaron no debate público que se abriu a raíz da guerra de Irak e no congreso da Aula Castelao analizaron os seus efectos, a situación da resistencia iraquí á ocupación americana, as amenazas de novas invasións e o papel dos intelectuais diante da guerra.
“Estamos na fase terríbel da ocupación. A guerra rematou e os
obxectivos do imperialismo quedaron ao desnudo. Non se trata
dos delirios dun presidente mediocre senón dun plan organizado de ocupación mundial que
responde á política do capitalismo na súa fase máis agresiva,
imperialista” comezou dicindo o
filósofo Adolfo Sánchez Vázquez. O escritor Alfonso Sastre
defendeu que “non estamos nun
momento calquera nesa estratexia senón un momento crucial,
non é novo que o imperio americano destrúa un país, pero o que
ocurre agora pode conducir a unha saida positiva” e niso referiuse, por exemplo, ao “rearme”
que se dá na sociedade, por
exemplo, nos artistas que ocupan
a vangarda das mobilizacións.
Sastre aventurou que se podía
tratar dunha “inflexión no sentido de recuperar o combate” e
abandonar a posición “acomodada” que mantiña a intelectualidade. A filósofa Celia Amorós falou desde un feminismo “aliado”
co movimento pacifista e destacou que o “fundamental agora

sería civilizar o conflicto de civilizacións, tender unha serie de
pontes entre as mulleres de occidente que pasamos pola experiencia da ilustración e a modernidade e atender moi especialmente aos procesos reflexivos e
críticos que están aparecendo en
certos ámbitos do Islam”.
Menos optimista mostrouse o
sociólogo americano James Petras cando pasou revista na súa
intervención a todas as ocasións
nas que, ao seu ver, se equivocaron os intelectuais a respecto do
imperialismo e as súas graves
consecuencias. “Primeiro equivocáronse coa desintegración da
URSS, despois con Afganistán
cando se opuxeron a súa defensa
baixo a non intervención cando a
intervención viña polos Estados
Unidos, terceira cos Balcáns coa
intervención de Clinton, de novo
con Afganistán, demonizando
aos talibáns e incapaces de analizar a destrución da invasión, despois caíron tamén na trampa de
sempre falar da guerra americana
en lugar de poñerse da parte da
resistencia do pobo iraquí e agora confúndense de novo con Cu-

Eduardo Galeano, James Petras, Celia Amorós, Alfonso Sastre e Sánchez Vázquez analizan os efectos da guerra. P. VILABARROS

ba cando un sector intelectual
privilexia as queixas dos Estados
Unidos fronte ás necesidades de
defender a revolución contra os
seus agresores” dixo Petras na
súa longa lista de “agravios” dos
intelectuais. “¿Por qué son tan tímidos?” preguntouse Petras lamentando que as mobilizacións
desapareceran no remate da guerra de Irak e non se apoiase a resistencia iraquí.
Da ocupación falou tamén o
escritor uruguaio Eduardo Galea-

no. Son esta, dixo respecto dos
americanoS, xente “deixada estar”. Referíase tamén a exemplos
anteriores, pondo por caso, “chegaron a Nicaragua por un rato e
quedaron durante 21 anos para
deixala instalada na ditadura de
Somoza” ou os 19 anos que ocuparon Haiti. “Levamos moitos
anos de guerra, invasión e ocupacións que se levaron a cabo no
nome da democracia e a libertade” dixo Galeano que se referiu
tamén a un goberno afgano “que

Vinte anos de debates e compromiso
A.N.T.
Vinte anos é toda unha marca
para unha entidade como a Aula Castelao de Filosofía que naceu coa vontade de ser un foro
de pensamento crítico. Esta era
a idea dos organizadores cando
artellaron a XX Semana Galega de Filosofía que quixo ter
un especial carácter conmemorativo. Figuras da intelectualidade mundial que estiveron
noutras edicións do congreso
volveron agora a Pontevedra
para participar dun encontro
que ten por título “Filosofía e
compromiso”, na idea tamén
de celebrar o obxectivo co que
naceron hai dúas décadas.
Co tema do compromiso como telón de fondo, a invasión
de Irak e a catástrofe do petroleiro Prestige están a ser motivo
recurrente de análise en case todas as intervencións do congreso que se está a celebrar en Pontevedra do día 21 ao 25 de abril.
Comezou a acontecer isto desde
o propio acto de apertura, cando
a coordinadora da Aula Castelao, Carme Adán, despois de co-

mezar a súa intervención co pocar nos últimos tempos” coema “Non” de Celso Emilio Fementa a coordinadora da Aula,
rreiro, dixo que aínda “se escoiCarme Adán ao tempo que
tan os ecos dunha polifonía de
lembra algúns dos asuntos que
voces que berran Nunca Máis e
forman parte da historia deste
Non á guerra” e propuxo un
encontro como son a autodeter“exercicio de compromiso coa
minación, a lingua, a democrapalabra e o pencia, Latinoamérisamento” que era
ca, a ecoloxía ou
a súa forma de
a globalización.
il
douscentos
presentar o conComo nas antegreso. Máis de participantes e
riores edicións,
1.200 participanas xornadas artites e quince po- quince ponentes
cúlanse en senentes que son
sións de mañan,
unha “escolma” nunha edición
agrupadas baixo
dos máis de cino título “Filosoconmemorativa.
cocentos que pafía, teoría e prasaron por Pontexe” con Adolfo
vedra nestes vinSánchez
Vázte anos de andaiquez, Celia Amona. “En todas as edicións da Serós, Raul Fornet-Betancourt e
mana sempre houbo a preocuJames Petras, no ciclo de tarde
pación de tratar temas que res“Galicia: realidade e proxecto”
pondesen a preocupacións soformado por conferencias de
ciais do momento. Sabiamos
Xesús Alonso Montero, Doque nun congreso que ten como
mingo Docampo, Mª Xosé
tema o do compromiso os inteQueizán, Xosé Manuel Beiras
lectuais ían ocuparse nos seus
e Xosé Luís Barreiro e no de
discursos dos dous temas que
noite, cunha especial dedicamáis conmoción están a provoción ás artes e a literatura, no

M

que participan Alfonso Sastre,
Eduardo Galeano, Manuel Rivas e Xosé Luís Méndez Ferrín, encargado da conferencia
de clausura.
O alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores agradeceu
na apertura do congreso que a
Aula Castelao celebrase este importante foro de reflexión da cidade e tamén el se referiu ao pensamento crítico do que é obxecto
ao comparar co “ar limpo, cívico,
pacífico e democrático da sociedade mobilizada para denunciar
a mentira, a ocultación, o desgoberno, a destrución dos recursos
e a ameaza da nosa identidade e
do noso futuro. É o ar nobre que
move a autoestima colectiva recuperada a partir dunha xigantesca traxedia, da sociedade galega
ue deixou atrás a resignación e
exerce plenamente os seus direitos democráticos cunha potente
voz que reclama dignidade e xustiza” dixo o alcalde nun discurso
no que condenou a invasión de
Irak e lembrouse da implicación
dos cidadáns para paliar a traxedia do Prestige.♦

non construiu unha soa escola e
que está composto por 16 ministros dos que dez teñen pasaporte
americano e outros merecían telo”. Defendeu pola contra o “dereito de autodeterminación dos
pobos que é un dereito sagrado”.
Adolfo Sánchez Vázquez desexou que a mobilización mundial
que se dinamizou nestes últimos
meses “se manteña ata ser unha
alternativa ao capitalismo xa que
hai que buscar novas formas de
organización”.♦

Manuel Rivas:
‘O escritor non
pode ser cobarde’
Dixo Manuel Rivas que, contra o que
viña acontecendo nos últimos tempos,
el notaba que o compromiso volvía a
estar na moda. “O escritor non pode ser
cobarde” defendeu nun acto no que tirou de poemas e outros textos para falar
de compromiso. “Moita da literatura e
do pensamento finisecular actuou a favor da tendencia fetichista da imaxinación e en contra do realismo” dixo Mª
Xosé Queizán mentras defendía a necesidade de “reaccionar, non tanto contra
a fantasía, senón contra a escrita cobarde, contra a falsificación da realidade”.
A súa posición é “buscar o compromiso
literario mediante a acción, no sentido
arendtiano, asumindo a condición humana e implicándose no real” e de desmitificar “unha literatura das boas intencións, de altruismo burgués, unha
escrita comedida”. Trátase, ao seu ver,
de “recuperar a estratexia da escrita como unha forma de resistencia cultural
coa que se lle pode dar a volta ao discurso dominante e demostrar as grandes contradiccións do mesmo”.♦
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XX Semana de Filosofía

Intelectuais sorprendidos ante
a resposta social ao Prestige
A.N.T.
Todos os participantes da
XX Semana Galega de Filosofía tiñan como condición
común a de ter participado
noutras edicións do congreso organizado pola Aula
Castelao de Filosofía. Todos
os intelectuais que viñan de
fóra tiñan coñecemento de Galiza e seguiron polo miudo o
que aconteceu despois do embarrancamento do Prestige.
“Hai que ir ao fondo dos problemas e ver quen está organizando
estes transportes e que son as regulacións dos Estados” opina James Petras. “Esta configuración
formada polos grandes capitais
da industria dos barcos, o comercio do petroleo e a falta de regulacións neoliberais leva a desastres como estes que non son nada
naturais” dixo o sociólogo americano mentres condenaba o neoliberalismo e a falta de regulación
dos gobernos, entre os que incluia o de España. “Se analizamos a reación sobre esta catástrofe capitalista temos que ver a total irresponsabilidade do goberno
de Aznar e iso débese a uqe a súa
primeira ocupación é facilitar o
desenvolvimento do capitalismo,
das inversións dos banqueiros en
América Latina, as relacións militares cos Estados Unidos e as
medidas represivas no país” acusou elaborando unha lista de
prioridades na que “o problema
ecolóxico e económico está moi
abaixo e, dándose en Galiza, queda aínda máis inferiorizado. A
irresponsabilidade débese a que a
súa única preocupación é con
grande capital”. En canto á resposta social que se viviu despois
do atentado do Prestige, James
Petras entende que “o voluntarismo, a autoorganización dos mariñeiros e a intervención dos sindicatos foi importante pero esa resposta non debe ser só diante deste acontecemento, ten que formalizarse e, nese valeiro de Madrid,
a reorganización da sociedade civil debe orientarse a crear un goberno alternativo e non simplemente unha estratexia nunha
emerxencia concreta”.
“Houbo unha grande mala fe”
comeza a dicir a filósofa e profesora da Universidade Complutense de Madrid, Celia Amorós. “A
idea era de que a natureza actuaba fatalmente e a política, en lugar de ser activación e resposta
racional e organizadora da vida
común se tivera afectado a súa
vez por ese desastre natural, como se o Estado prolongase a impotencia. A derrota da política dá
unha sensación total de derrota do
mundo humano ante o que se trata de presentar como a catástrofe
inevitábel, como algo que ven da
natureza, sen imputar a culpa aos
verdadeiros responsábeis” explica. Tamén ten Celia Amorós unha

A filósofa Celia Amorós e o autor teatral Alfonso Sastre.

opinión formada da resposta social que se produciu despois do
desastre e a falta de resposta dos
gobernos autonómico e central.
“Ante o defecto de toda política a
sociedade se politiza, vólvese
grupo e asume conscientemente
as rendas da situación, desatomízase e ten que suplir unha política
coa que debía colaborar pero non
ocupar o seu lugar, como tivo que
facer por necesidade” sinala Celia
Amorós.
A Alfonso Sastre sorprendérono as grandes mobilizacións de
galegos que se produciron despois das mareas negras. “O que
se dicía de Galiza como país resignado, que reproducía o voto a
Fraga e ao PP de pronto viuse
que non era tal. Produciuse unha
forte reación crítica e estamos
agora nunha situación paradóxica na que algo se moveu e a par-
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tir de agora pode haber cambios e
iso poderase xa ver nas próximas
eleccións” opina o escritor. O filósofo Adolfo Sánchez Vázquez
di que se deu conta da magnitude
do desastre desde o primeiro momento. “Mesmo estando lonxe
como eu estaba sabiamos que o
que estaba a pasar era un grande
desastre e da reación da xente pero tamén nos chegou a tremenda
insensibilidade do goberno como
se puxo de manifesto na súa pasividade” comenta. “En México
cando se produce unha catástrofe
natural o exército mobilízase ás
dúas horas e nós viamos como
aquí non intervía cando a gravedade era evidente” apunta o filósofo español exiliado en México
despois de participar no combate
pola defensa da legalidade republicana cando o levantamento
militar de 1936.♦

O poeta como
reporteiro de guerra
RAMIRO FONTE

U

n domingo, camiñando pola deshabitada zona da city, Londres,
entrei na igrexa dos xornalistas. Despois do blitz, xa pouco queda
desa parte dickensiana ou johnstoniana de Londres, que é o mesmo dicir. Estaba acabando a misa. Os derradeiro cántico. Nin habería
vinte persoas asistindo á liturxia. Case sen decatarme, os meus ollos
foron pousarse nun altarciño. Neste descubrín os retratos e os
recordatorios dos reporteiros caídos nas últimas guerras. Cando flaneo,
non uso a carteira machadiana para apuntar os acontecementos. Foi así
que non me quedei con ningún nome, anque aquelas guerras eran as que
eu vira pola televisión, e excuso mencionalas, porque o lector xa as coñece. Agora sospeito que os nomes daqueles mortos dos retratos establecían
un contrapunto coa lápida da cripta de San Paul na que eu vira gravados
os nomes dos militares caídos nas últimas fazañas bélicas dos británicos.
Outro contrapunto máis. Por aquel tempo, a cátedra de poesía de Oxford estaba ocupada por James Fenton, un dos poucos poetas contemporáneos que traballou como reporteiro de guerra. Das últimas fornadas de
poetas que escriben en inglés, quizais sexa este o que máis me interesa.
Desconfío dos poetas ós que se lles ve demasiado a pluma do xornalista
tanto como desconfío dos poetas ós que se lles ve demasiado a
terminoloxía profesoral. Sen embargo, non me deixei enganar polas
lapelas dos libros de Fenton, reporteiro na guerra do Vietnam, en
Camboia, Irán... Si me deixei apreixar por eses poemas escritos desde o
punto de vista dun xornalista que describe os acontecementos dos países
feridos pola traxedia da guerra. Teño dous libros de poemas de Fenton,
que abro en certas ocasións: Out of danger contén, entre outras pezas, un
dos mellores poemas políticos que un ten lido ultimamente: “A balada do
Imán e do Shah”. En The memory of War an Children in exile, o que se
titula xustamente “Nenos en exilio”, coa paisaxe de fondo de Camboia, é
un longo poema que se abre así. “O que eu son non é importante, se vivo
ou morro/ É o mesmo para min, o mesmo para ti/ O que facemos é o importante. Isto é o que eu aprendín/ Non é o que somos senón o que facemos” disposto no orixinal, iso si, en cuartetos perfectos e ben rimados.
Fenton, non o oculta, vén de Auden e, nos seus poemas maiores, é un extraordinario versificador. Un vangardista confuso se cadra rexeitaría a
dicción deste verdadeiro poeta de vangarda.
Contrapunto final. Saín da igrexa. A dous pasos de min abríase
un dos canellóns que levan á casa de Samuel Johnson. Os
londinenses reconstruírona despois de ser bombardeada no blitz.
Deixaron nalgunha trabe as manchas negras do lume, para que se
vira a barbarie dos nazis. O próximo artigo deberá establecer unha
comparación entre a sala do British onde están as esculturas de
Sumeria, e Mesopotamia, e as salas do museo de Bagdad. Onde
xa non están. Teño a sospeita de que aquí comeza o grande tema
filosófico para os benjaminianos do século XXI.♦
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Na memoria de

Épica mariñeira
Neira Vilas relata a vida e a morte na mar salgada
Título: Relatos mariñeiros.
Autor: Xosé Neira Vilas.
Edita: Xerais.

Se alá polo 1999 (O home de
pau, Xerais) Neira Vilas estampaba en relatos curtos a vida de
hoxe na cidade, agora, catro
anos despois, empregando o
mesmo formato (movéndose
preto da fronteira das sudden
fiction, Estes
que comezan a relatos
partir das mil compoñen
palabras de un friso
extensión, aín- social
da que ultrapa- traballador
sándoa
en e mariñeiro,
poucas ocasións) ambién- ditado
taas na paisaxe por unha
humana
do memoria
mar, dun mar vagarosa
que Neira Vi- na que
las coñece moi ferven as
ben. Ese mar lembranzas.
do Caribe, ese
mar de Cuba,
onde non hai moito foi distinguido e homenaxeado. Ese mar
cálido, en ocasións furioso e terrible, como todo mar que realmente está vivo. Ese mar tamén é galego. Ningunha cartografía mariña estraña a fala galega. A esta tamén lle é familiar
porque se basea na relación
que nace do esforzo titánico,
cando dos días ningunha outra
cousa se pode agardar que non
sexa a escrava dureza da faena
e, se tal, algún intre no que perder algunhas palabras tinxidas
de moita melancolía.
Relatos-crónica que chegan ás nosas mans en tempos
sentidos (lémbrese o Prestige)
para acoller esta épica mariñeira, tan fondamente humana. Cada relato enfía un destino individual, coas súas particularidades. Leandro é un gaiteiro que leva o país no instrumento que lle mercara seu pai;
Mariano é saxofonista e tamén é músico Xan Cativo
(que, a diferencia dos outros
non é protagonista de relato
independente); Eliseo é un negro que aprende a nosa fala;
Lázaro é un mulato matón;
Pedro, de mariñeiro pasa a ser
xornaleiro-escravo criado; tamén temos a un mugardés boxeador ou un debuxente que
retrata a tripulación, entre outros. Neses destinos individuais crúzanse algunhas experiencias comúns, como a loita
sindical a prol dos dereitos
dos mariñeiros, e a explotación a que son sometidos por
armadores sen escrúpulos, ou
o mundo do contrabando; estas experiencias comúns están
sempre presentes, constituíndo motivos temáticos recorrentes que agrupan un bon fato de relatos.
Vidas de xentes traballa-

Xosé Neira Vilas.

doras, que saben buscar sitio
para a festa ou amor. Vidas
partidas de quen xa non saben
se son de alá ou de aquí, naceron na Galiza e aman a súa terra, pero teñen a súa vida (e o
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seu cemiterio) alá. Xentes traballadoras que saben integrarse na cultura de alá e facer
partícipes aos outros da súa,
dando exemplo dunha mestizaxe cultural baseada na co-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. A MORTE DE A.
Anxo Angueira.
Xerais.

1. TERRA DE IRIA.
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.

2. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

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

3. A ESTRAÑA ESTRELA.
Xabier López López.
Galaxia.
4. Á ESPERA DE GODOT.
Samuel Beckett.
Laiovento.
5. RESUMO DA DESPEDIDA.
Franck Meyer.
Francka Editora.

3. OS PARTIDOS POLÍTICOS
EN GALICIA.
Xosé M. Rivera (Coord.).
Xerais.
4. CARTAS AO MEU AMIGO.
Álvaro Cunqueiro.
Galaxia.
5. O PACTO GALEGO NA CONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA.
Manuel Veiga.
A Nosa Terra.

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

municación e na comprensión. Son vidas nas que se instala o drama, e este non provén sempre das indomeábeis
forzas da natureza (furacáns,
ciclóns) ou epidemias (corentena), lembrese a loita sindical mentada antes. Pero, ante
todo, son vidas sobre as cales
paira o estigma da traxedia,
aquel destino individual que
se torna colectivo cando te
miran outros ollos coa mesma
sombra.
Non toda a emigración galega foi aos canavais dos enxeños, tamén houbo quen tivo
que ceifar no mar, velaquí esta xusta e necesaria homenaxe
a eles.
Estes Relatos mariñeiros
que agora nos deixa Xosé
Neira Vilas, tendo en común a
vida do mar, en conxunto non
relatan vinte vidas, entre todos compoñen un friso social
traballador e mariñeiro, ditado por unha memoria vagarosa na que ferven as lembranzas, polo que cada relato non
é nin o resumo dunha vida nin
a selección dun acontecemento trascendente que axudaría a
explicala.
A vontade de querer reflectir nas palabras os movimentos
e estado dunha sociedade é firme e representa un dos parámetros que guiaron a construcción deste vinte relatos de ascendencia inequivocamente realista. De aí que as personaxes
poidan reparecer mentadas notros relatos fóra do seu, pero,
sobre todo, que recorran situacións sociais e humanas entre
xentes tan variadas.
Uns relatos escritos con
prosa limpa e emotiva na que
se procura que nada estorbe a
lectura comprensiva. Pero tamén neles brilla a riqueza léxica (onde se fai notar especialmente o léxico mariñeiro) e
fraseolóxica, sempre usada con
oportunidade e precisión, nunca con querencias virtuosistas.
Neira Vilas é un autor para
o cal os verdadeiros protagonistas non son os narradores (e
tamén nos Relatos mariñeiros
se dispón de intelixente variedade: a estratexia da carta, os
narradores en primeira persoa,
en terceira, as confidencias,
son ás máis habituais), senón
os textos (coas personaxes e situacións humanas que viven) e
o lector, pensando no cal se
acudiu á fórmula da narrativa
breve, que proporciona unha
lectura que se quixo chamar urbana e que, en definitiva, facilita que collamos un libro en
calquera momento, podendo
facer lecturas (completas, sen
interrupcións) no pouco tempo
que disque a vida moderna está
disposta a concedernos.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Daquel abrente é a
homenaxe que o Centro Dramático Galego lles quixo
facer a Roberto Vidal Bolaño
–Laudamuco, Señor de
ningures– e a
Francisco
Taxes –O
velorio–.
Agora, o
texto
orixinal da
obra que
dirixiu Antonio
Simón aparece
editado pola Xunta de
Galicia. Inclúe o reparto orixinal da montaxe, o equipo
técnico, as notas do director,
deseños do escenario e do
vestiario e un estudo crítico
de Pedro Riobó. No volume
tamén se engaden fotografías
dos ensaios.♦

Teatro político
A colección Skene da
editorial vasca Hiru vén de
editar catro obras de teatro do
británico Harold Pinter en español. Polvo eres, Luz de
luna, Tiempo de fiesta e El
lenguaje de la
montaña
son pezas
que corresponden ao
seu período
de teatro
político. A
soidade, a
violencia, a
represión e o
sexo, entre
outros
grandes
temas configuran un teatro
vangardista que lle dá unha
importancia capital a cada palabra e converte cada
personaxe nunha metáfora
dos sentimentos humanos
máis profundos.♦

A verdade
humana
Unha obra de teatro xa clásica
dentro do panorama
contemporáneo da
dramaturxia universal, unha
reflexión total sobre a
condición humana, unha
metáfora do individuo e
da sociedade. Á
espera de
Godot, de
Samuel
Beckett, é
un texto
fundamental na historia, que
agora chega
aos lectores
galegos a
través dunha tradución de
Francisco Pillado Maior. A
editorial Laiovento é a encargada de presentarnos a espera
existencial de Estragon, Vladimir, Pozzo e Lucky por un Godot con múltiplas facianas.
Ilustra a capa Ana Pillado.♦

Nº 1.079
Do 24 de abril ao 1 de maio de 2003
Ano XXVI

Unha pantasma na familia
Alfonso Á. Cáccamo ensarilla as ideas de dous séculos nunha amena novela
Título: O bosque de Levas.
Autor: Alfonso Álvarez Cáccamo.
Edita: Galaxia .

¿Como reaccionaría un se se
atopase cunha pantasma ou espectro na casa? ¿E se, inda por
riba, ese espectro fose un liberal axustizado en tempos de
Fernando VII? Grosso modo,
este é o motivo central da última novela de Alfonso Álvarez
Cáccamo. Sérvese destas circunstancias iniciais na súa historia que fan que afloren unhas situacións incribles, pero
sabiamente postas á disposición do autor, para tecer unha
novela mestura da literatura
fantástica e histórica cunha
forte compoñente humorística.
Unha curiosa narración de
alén-tumba onde se contan no
solpor do século XX acontecementos acaecidos no século
XIX pola mesma persoa que
lle tocou sufrilos.
Pois é Marcelo de Salas
Gutiérrez de la Cruz o espectro
dun editor liberal e católico,
anti-borbónico e frustrado
por non poder Unha
morrer no seu curiosa
momento de narración
xeito honroso de aléna mans dos
tumba onde
que o asasinaron. E nesta se contan,
teima espec- no solpor
tral que non o do século
deixa descan- XX, acontesar, acubíllase cementos
na casa dunha acaecidos
familia de clano XIX.
se media facéndolles algunha que outra falcatruada ata que se dá a
coñecer. A partir deste momento comezará unha relación especial entre os membros da familia que o acollen e o estraño
ser que, iso si, con moi boas
maneiras no que ás formas se
refire, se asentou no seu fogar.
Comeza aquí unha relación
didáctico-afectiva que por momentos mesmo se troca entrañable. É este o leimotiv fundamental e dá moitísimo xogo ó
discurso narrativo xa que se suceden escenas onde o lector
pode gozar dun fino humor e
unha ampla lección do que foron os comezos máis inquedos
do século XIX español en xeral
e do galego, en particular. O
entramado do relato fai que, á
forza, teñamos que salientar o
aspecto humorístico e histórico. Cuns personaxes extraordinariamente caracterizados a
novela vaise desenvolvendo
cun estilo sinxelo, áxil e directo que axuda enormemente ó
obxectivo último do autor que
é o de xuntar con certa credibilidade narrativa os dous aspectos sinalados.
O encontronazo entre dous

mundos distintos como é o do
noso Bacharel Marcelo e o da
familia Nogueira é unha fonte
de coñecemento mutuo, de
aprendizaxe recíproca que se
vai esmiuzando dun xeito crible. Conseguir este efecto podería supoñer un problema para o autor da novela, pero a
verdade é que o resolve dun
xeito maxistral, e o que podería
quedar nunha historia raiana no
ridículo de non saber moldeala,
pasa a ser unha das situacións
máis logradas na novela. Agora
ben, se o humorismo ó que nos
ten afeitos o autor ten momentos bastante satisfactorios –sen
abusar deste recurso, iso si- ás
veces os relatorios históricos
poden ter unha certa carga erudita que afectan ó dinamismo
dos diálogos. Neste sentido
non é casualidade que os protagonistas sexan un editor de libelos do século XIX e un profesor e escritor galego moi
afeccionado á historia e comprometido politicamente. A caracterización dos personaxes
está pensada milimetricamente
para que tódalas pezas deste
puzzle encaixen, son uns personaxes postos ó servicio da
historia e son aproveitados como tal para relatar verdadeiros
tratados históricos e mostrar as
diferencias de mentalidade e
experiencias vitais duns e doutros, tanto dende o punto de
vista temporal como territorial
posto que, non debemos esquecer que o Bacharel Marcelo é natal da vila de Madrid, e
aquí dáse renda solta, por parte de Alberte Nogueira, ás reivindicacións históricas dunha
Galicia sempre metida no fardel do topicazo.
Hai que salientar tamén as
ambientacións creadas para
pasear ó noso personaxe do
máis alá. Inda que na meirande parte da novela o espectro
está metido no interior da casa dos Nogueira, hai certas
pasaxes nos que don Marcelo
goza duns paseos ben instructivos para el recorrendo en
coche –unha nova paixón
deste inquedo espectro- o Val
Miñor e o Baixo Miño, sendo
especialmente interesante o
contacto que toma coa cidade
de Tui. Alí reencontrarase coas ruelas e edificacións que o
poderían situar na súa época.
Un acerto á hora de situarmos
nun determinado momento a
este ser do século XIX ademais de ser unha xusta homenaxe a esta histórico-lendaria
cidade galega.
E nestas, unha vez expostas as cuestións primordiais
da novela, é tempo de falar da
súa estructura interna. Admisión, Comprensión, Explosión, Escape son os títulos que
se lle pon ás catro grandes
partes ou capítulos da obra.

Alfonso Álvarez Cáccamo.

Estes títulos evocan o sentimento ou sensación predominante en cada un dos momentos da relación entre a familia

Nogueira e don Marcelo. Vese
claramente o proceso evolutivo da mesma onde, dende o
principio coa Admisión ou co-

ñecemento da existencia da
pantasma ata o Escape ou desenlace final dunha relación
que, por moi intensa que fose
non podía durar eternamente,
están os estadios intermedios
onde se desenvolven as experiencias e reflexións máis interesantes dentro do que sería
o nó da novela. E destacamos
estas dúas partes sobre a parte
final porque o desenlace da
novela intúese dende moito
antes polo que o Escape non
deixa de ser un exercicio discursivo moi ben resolto, pero
que non nos sorprende nin
descobre nada novo.
En definitiva, unha novela
bastante completa que ten como virtude fundamental: levar
adiante un constructo argumental interesante, do cal se
pode sacar pasaxes moi entretidas, pero que ó mesmo tempo
instrúe en anécdotas e curiosidades provenientes do século
XIX que de seguro que engancharán a moitos lectores gustosos deste tipo de lecturas amenas e traballadas. Non en balde, unha vez que se comeza
con esta lectura, o normal é que
non se deixe ata lela, se hai
tempo, dun tirón.♦
HÉITOR MERA HERBELLO
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Eco
Nº 142. Marzo de 2003. Prezo 3,50 euros
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

O dramatismo
vence á historia de amor
Reixa estrea O lapis do carpinteiro a sua ópera prima
Título: O lapis do carpinteiro.
Intérpretes: Tristán Ulloa, Luís Tosar, Máría

Adánez, Carlos Blanco, Miguel de Lira, Monti Castiñeiras, Maxo Barjas, Celso Parada, Santi Prego, Gonzalo Uriarte, Luís Zahera, Manuel
Manquiña, Nancho Novo, Anne Igartiburu,
María Pujalte, Sergio Pazos e Carlos Sobero.
Montaxe: Guillermo Represa.
Música: Lucio Godoy.
Canción e Pasarrúas: Antón Seoane.
Dirección: Antón Reixa.

Basada na obra de Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro (Xerais 1998), Antón Reixa estrea
esta fin de semana a súa ópera
prima como director de cine,
unha obra autónoma da novela
que Reixa adaptou como guión
coa colaboración de Xosé Morais. Autónoma pero debedora
por completo, como o mesmo
director recoñece, cando engade nos diálogos algúns anacos
literais da obra literaria.
Pero deixada atrás a novela
–Rivas na estrea díxolle adeus
para que o público só xulgue o
que ve na pantalla–, Reixa anunciounos que íamos ver un melodrama, coa tese do trunfo do
amor sobre a guerra. Unha guerra
real, cercana familiarmente, porque “temos que vela como quen
leva os ollos postos de cando en
vez no retrovisor para saber de
onde vimos”. Velaí a guerra como pano de fondo da historia de
amor do doutor Daniel da Barca
e Marisa Mallo, contada desde o
ponto de vista dun Garda Civil,
Herbal, que se atormenta entre o
deber de represión e o seu vencello sentimental coa protagonista.
O lápis do carpinteiro mistura
daquela episodios que van da esperanza republicana –recrea un
mitin do plebiscito do estatuto de
autonomía de Galicia– ao axexo
golpista e finalmente á represión
desatada, que foi o tempo no que
a historia de amor se desenvolve.
A película busca a emoción
do público e abofé que o consegue en moitas das escenas. Precisamente é esa intensidade dramática tan forte a que resalta
máis algunhas eivas, porque certamente non é fácil pasar dunha
secuencia a outra sen que apenas
se calme o arreguizo na pel. E é
por iso que algunhas escollas de
intérpretes resulten chocantes.
Manuel Manquiña, no seu papel
de indiano regresado pai da
protagonista namorada, non pega. A súa aparición en pantalla
provoca sorrisos antes mesmo
de que abra a boca, e cando interpreta roza permanentemente
a humorada. Escenas que debían
ter tensión acaban sendo un pasatempo e estamos desexando
saber como vai a trama polo lado do médico encarcerado.
Nese outro paralelo, que se
centra na vida de Daniel da Barca preso, todo corre mellor porque as interpretacións son es-

Gonzalo Fernández entrevista
a Luis Utrera, subdirector xeral
do Banesto. Ricardo
Magalhães, profesor de Economía da Universidade do
Minho, explica a dinámica demográfica
de Galiza e
o norte de
Portugal.
Alfonso
Basterra
conversa co
presidente da
AGAPI,
Valentín Carrera. Gonzalo Vázquez
entrevista o director da Escola
de Negocios de Caixanova,
Eduardo García. Ademais,
inclúense as habituais
colaboracións de Xulio Ríos,
Xavier Alcalá e Carlos
Aymerich, entre outros.♦

El Tiempo
Coruñés
Nº 4. 2003. Prezo 1.000 pta.
Dirixe: Ángel Padín.

Carlos Blanco no papel de Pintor, na realidade histórica Camilo Díaz Baliño.

pléndidas. Tristán Ulloa sae máis
que indemne do seu papel protagonista, por máis que ten que facer frente nalgunhas escenas a
unhas peroratas que se atragantan
ao escoitalas –e suponse que ao
dicilas (a escena do mitin, por
exemplo)–, aínda que para o meu
gusto luce demasiado atildado
nuns cárceres franquistas que
non destacaban precisamente polo seu nivel de vida. As escenas
do cárcere son o máis logrado da
película porque os actores bórdano. Magnífico Carlos Blanco, facendo de Pintor (na realidade Camilo Díaz Baliño) e creíbeis e
emocionantes Miguel de Lira e
Celso Parada por dicir dous dos
que máis interveñen. A propia
Anne Igartiburu logra superar o
estigma da popularidade como
presentadora e amósase digna.
Na outra banda narrativa na
que estaba Manquiña vive tamén
a protagonista feminina, Mª Adánez. A actriz que desenvolve o papel da namorada Marisa Mallo
non dá co punto e fai inverosímiles moitas das escenas nas que to-

ma parte, que semellan todas rodadas no mesmo rexisto de principio a fin, sen que se note medrar
un personaxe que, polo que ollamos, debe transmitir amor e tamén unha tensión terríbel.
Pero o grande sustento narrativo, o verdadeiro cemento de O
lápis do carpinteiro acádao Reixa
con brillantez agasallounos
Luís Tosar. O
seu é o perso- con escenas
naxe
máis de grande
complicado, un intensidade
garda
civil emocional,
atormentado, que
que é violento lembraremos
de oficio pero sempre
que vive na
protección de que se fale
desexar a mor- do 36
te de Daniel da en Galicia.
Barca e tamén
a agonía de salvalo polo amor
infantil que lle ten a Marisa Mallo. Tosar fai unha intepretación
chea de sutilidade, tamén porque
posto a representar á besta repre-

sora, que o logra, aparece máis
humano ao ter ao seu carón a ferocidade do falanxista que tamén
desenvolve con eficacia Nancho
Novo. Entre eles, que son cuñados, María Pujalte ten breves
aparicións que demostran que
ela si que podía ser unha solvente protagonista principal.
O lápis do carpinteiro dura
cen minutos que se ven con gosto, apesar dalgúns desniveis na
trama. Reixa agasallounos con
escenas de grande intensidade
emocional, que lembraremos
sempre que se fale do 36 en Galicia, e só iso xa non é pouco
nun país precisado de consolidar
un imaxinario cinematográfico
propio. Foi por iso mágoa que a
noite da primeira proxección
non se nos puxese a versión en
galego, que aínda dobrada, serviría para identificarnos aínda
máis cunha historia que é universal, sen dúbida, pero que fala
de nós e gostaríanos que nola
contaran na nosa lingua.♦
XAN CARBALLA

Nos ollos de Chonchiña e Isaac
Xerardo Díaz sobreviviu no cárcere de Compostela, nos baixos
do Palacio de Raxoi, á represión
de 1936. El viviu aquelas noites
de espanto nas que en sucesivas
sacas os falanxistas, autorizados
polos militares, collían cada
noite unha man de presos e asesinábanos en Boisaca ou noutros lugares dos arredores de
Compostela. No libro “Os que
non morreron”, publicado en
Ediciós do Castro, Xerardo Díaz contou ese horror. O traballo
está ilustrado polos debuxos

que lle fixo aos presos, nesas
noites torturadas, Camilo Díaz
Baliño. Están entre outros os retratos do alcalde mártir compostelán, Ánxel Casal, e o do doutor Francisco Comesaña.
Isaac Díaz Pardo conta no
prólogo a esa edición dos anos
80 que agardaba o texto que
Comesaña lle prometera para
abrir o libro. Como non chegaba chamouno a Tui, e Comesaña, entre saloucos díxolle que
non podía, que era moita a dor
da lembranza.

A noite da estrea de “O lapis do carpinteiro”, Isaac Díaz
Pardo estaba xunto a Conchiña. Os dous xuntos viron a recreación daqueles días de dór.
Isaac é fillo de Camilo Díaz
Baliño, Chonchiña a viuva de
Francisco Comesaña, o doutor
Daniel da Barca na película.
Os aplausos do principio e do
final eran a unha película, pero
todos na sala estabamos aclamando o heroísmo das vítimas
e recibindo o seu testigo comprometido, o seu lapis.♦

Este número adícase
integramente á exposición sobre
Pablo Picasso que organiza na
Coruña a Fundación Barrié. Varios autores escriben sobre
diversos aspectos do pintor malagueño. Inclúense traballos Antón Patiño, Fernando Otero,
Bárbara Margarita, Juan
Patiño,
Jesús
Baños, Juan
Ramón Patiño e Pedro
Vasco. Engádese
información
sobre outros
autores e un
dossier de
prensa ao
redor da mostra coruñesa.♦

Círculo
de Dirigentes
Nº 58. Marzo de 2003.
Dirixe: Susana Pérez.
Edita: Grupo Vertebral.

Inclúe unha estensa entrevista
co secretario xeral do PPdG,
Xesús Palmou. Faise un resumo
fotográfico dos máis destacados
modelos presentados polos
deseñadores de moda
na última
Pasarela Cibeles. Luís
Veiga presenta un informe
sobre as perspectivas para
o turismo
español na
tempada de
primaveraverán que agora comeza. Dáse conta da exposición de pinturas en Madrid de
María Teresa Abril. Hai que engadir as habituais seccións de
Dereito, Finanzas, Crónica
Social, Xurisprudencia, actualidade mundial e noticias de Galicia, entre outras.♦
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¿Existe interese pola obra de
Laxeiro fóra de Galiza?
Tanto el como a maioría
dos vangardistas históricos son
moi apreciado aquí e mesmo
valorados no mercado da arte
pero, excepto algúns lugares
onde estiveron en vida, case
non se coñecen fóra. Hai interese na obra de Laxeiro en Galiza, Madrid e Bos Aires e unha
das misións da Fundación é difundila máis alá destes sitios
que teñen presencia na súa vida. Este proxecto comezou no
ano 2001 coa exposición da
Habana “Laxeiro, o eterno retorno” que significou cumprir
un soño que o artista tiña en vida, devolverlle á capital cubana
o que lle dera cando na súa
adolescencia estivera alí vivindo. Foi na Habana onde decidiu dedicarse á arte e sempre
quixo facer unha exposición
alí. Sorprendeume a recepción
que a xente nova tivo da súa
obra. Atopaban un artista galego que non lles soaba pero que,
sobre todo na segunda época,
estaba moi en consonancia co
que se facía en Europa e América. Comprobamos que se pode entender fóra que era o reto
que nos propoñiamos.
Agora continúan na mesma liña coas mostras de Las
Palmas e Lisboa.
Ata o 18 de maio está aberta a exposición no Centro
Atlántico de Arte Moderno de
Las Palmas de Gran Canaria
que é un dos máis dinámicos e
tamén inauguramos a de Lisboa, na sede do Instituto Cervantes. Xogamos nestas dúas
mostras, coa idea do atlantismo. O grande valor dos vangardistas históricos é tentar
construír unha estética galega
fora do que chegaba desde
Madrid e a cultura mediterránea. Aquí facíase unha pintura
costumista e de pouco valor
estético e Laxeiro, Colmeiro,
Seoane ou Maside entroncan
coa produción estética atlántica e nese sentido reivindicar
este mérito é aínda unha materia pendente. A exposición de
Las Palmas titúlase “Laxeiro,
un vangardista de vocación
atlántica” e ten carácter antolóxico en canto a de Lisboa se
centra no aspecto máis informalista da súa traxectoria artística e nela móstranse algunhas pezas que están inéditas
ata agora e proceden de coleccións privadas.
Fronte á de Granell e Seoane, a Fundación Laxeiro ten
pouca obra do autor.
Trátase dunha fundación
instrumental e non patrimonial.
Xestionamos unha colección
que non é da Fundación senón
dos vigueses. Iso fainos tamén
máis dinámicos. As liñas de
traballo céntranse en primeiro
lugar en difundir a obra de Laxeiro, catalogar e traballar sobre ela. Nestes momentos debe
estar catalogado arredor dun
70% da obra grande e unhas
400 referencias de debuxos,
pero pode haber como uns
5.000 porque a obra está moi
dispersa e en moitos soportes,
incluídos panos de cafetería.
Topamos, iso si, coas reticen-

Xavier Buxán
‘A partir da Fundación Laxeiro poderíase
crear un centro de vangardistas históricos’
CARME VIDAL

En Canarias e Lisboa inaugura a Fundación Laxeiro mostras coa obra do artista. As exposicións responden ao proxecto de difundir a obra de Laxeiro fóra de Galiza, unha iniciativa que naceu no 2001 coa exposición de La Habana. Á fronte da Fundación Laxeiro está Xavier Buxán que defende a necesidade de promover a obra dun artista que, ao
seu ver, merece un maior recoñecemento. Buxán cóntanos os obxectivos e os proxectos
da Fundación, entre eles, o conseguir artellar na cidade de Vigo, onde se atopa a sede,
un grande centro dedicado á vangarda histórica galega a través da figura de Laxeiro.

PACO VILABARROS

cias de certos coleccionistas
privados que teñen medo a facer pública a obra da súa propiedade. Laxeiro viviu nos
anos corenta de pintar retratos
de encarga e por esta razón
moitos cadros seus que aínda
non coñecemos teñen que estar
en casas privadas de Vigo.
A Fundación saíu da súa
sede en Vigo e organizou un
feixe de exposicións por diversas localidades galegas.
Foi unha iniciativa que desenvolvemos nos anos 2001 e

2002. Chegamos á conclusión
de que moita xente coñecía ao
artista pero nunca estivera
diante dunha obra auténtica de
Laxeiro. En arte é moi interesante gozar directamente dunha peza orixinal e esa singularidade é a que realmente emociona. Con esa idea propuxémoslles a Caixanova que fixera
unha exposición antolóxica e
asinamos un convenio para artellar unha ducia de exposicións con pezas da súa colección e da nosa permanente.

Conseguimos así levar a obra
de Laxeiro a doce vilas de Galiza e ese era un labor que facía
falta.
¿Coida que Laxeiro está
abondo valorado?
O grande mérito dos artistas da nosa vangarda histórica
é introducir á pintura galega
na contemporaneidade do século XX. Galiza tiña grande
tradición escultórica e arquitectónica pero non pictórica e
por iso beben máis da estética
granítica, porque na pintura

non tiñan referencias inmediatas. Esta é tamén a razón
de que cando nace Atlántica
os artistas tomen a Laxeiro
como vencello máis próximo.
Coido que ningún dos renovadores está no seu xusto labor,
tamén por descoñecemento, e
agora temos que poñelos no
lugar que merecen.
¿Que queda por facer para conseguir ese recoñecemento?
Por exemplo, a cidade de
Vigo, onde está a Fundación,
debe decatarse de que ten en
Laxeiro un referente importante da cultura e que é preciso
potenciar. En Vigo viviu Laxeiro pero tamén estiveron
vencellados á cidade un importante núcleo de artistas históricos que se poderían promover
se tiveramos máis medios. A
partir da Fundación Laxeiro
poderíase crear un centro de
vangardistas históricos que sería unha forma de artellar un
sinal de identidade plástico e
constituiría tamén unha importante oferta de turismo cultural. Serviría para promocionar
tamén o estudio e o coñecemento de artistas como Colmeiro, Maside ou Souto. Vigo
podería contar cun grande centro de vangardistas que, sen
dúbida, estaría apoiado polas
familias que, ás veces, non saben onde depositar o legado
dos artistas. Atopámonos na
nosa xestión co atranco das entidades privadas que non se
animan a apoiar iniciativas
culturais. Ao meu ver, as empresas tiñan que investir en
proxectos deste tipo e non só
polo interese social que teñen
senón porque, segundo opino,
tamén é rendíbel para eles, para a súa imaxe de marca. As
empresas seguen pensando
que un anuncio nun partido de
fútbol é o que máis beneficios
dá cando, por exemplo, o
apoio a unha exposición pode
proporcionarlle outro tipo de
rendibilidade.
A Fundación organiza tamén mostras de artistas novos.
Responde igualmente á
vontade do artista en vida. Laxeiro sempre foi xeneroso cos
artistas novos e nós tomamos
tamén ese legado. Coidamos
ademais que para que unha institución sexa viva ten que estar
atenta ao que fan os máis novos que teñen na Fundación
unha plataforma para presentarse. Por outro lado unha vez
ao ano, tentamos organizar unha grande mostra dalgunha figura mundial que, dunha maneira ou outra, tivera relación
co tempo e a obra de Laxeiro.
¿Continúa a haber moitas
falsificacións de Laxeiro?
Diminuíu o número e de
feito os galeristas comentan
que os prezos se están estabilizando porque antes fluctuaban
moito polo medo ás falsificacións. Todos os vangardistas
foron falsificados e a única forma de controlalo é coa certificación dos herdeiros e os expertos, neste caso da Fundación Laxeiro. Agora, as galerías comezan a esixir certificación para mover unha peza. ♦
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A historia dunha nena da guerra
no Centro de Arte Contemporánea

A

CARME VIDAL
Cristobalina era unha nena que con tres anos entrou nun orfanato
de Teruel xunto co seu irmán Ernesto de cinco anos. Era unha das
cinco fillas de Manuela, viúva de Gregorio Martínez, que cando enfermou non puido manter os pequenos onda ela. A guerra obrigou
a que orfanato fose evacuado e Cristobalina foi dar nun hospital de
Valencia, onde a adoptou unha voluntaria de Noruega que a levou
a vivir ao seu país. Tempo despois, Cristobalina faría a súa vida
en Dinamarca, lugar de onde é o seu home e no que viviron os
seus tres fillos. A artista Eva Koch (Dinamarca, 1953) coñeceu
esa historia desde nena. É a biografía da súa nai que só en 1962,
máis de vinte anos despois, volvería atopar a súa familia de Teruel.
tos, a maneira de como viviron os
acontecementos.
“Non é unha historia tráxica, é unha das poucas sobre ese
tema que remata cun final feliz.
Para eles foi moi emocionante e
duro ver este proxecto que os
fai protagonistas. Eu non o podería facer se fose a protagonista, necesitaba a distancia. Son,
en certa medida, unha intermediaria entre a familia e a arte”
afirma Eva Koch que xa en anteriores ocasións traballou co
tema da memoria persoal, que
ela defende como unha das materias da arte contemporánea.
Voltar a Villar del Cobo
Na planta baixa do CGAC proxéctase a súa instalación en seis
grandes pantallas que, por medio de sensores, procuran e miden a atención dos espectadores. “Ten unha estrutura similar
a unha viaxe dun turista, se ten
presa as impresións que ten van
ser superficiais e se ten interese
ábrense historias máis persoais.
Hoxe vivimos dunha maneira
acelerada e a visita media a unha exposición é de seis ou sete
minutos, neste proxecto, por así
dicilo, prémiase a reflexión e a

A. PANARO

demora” explica a artista.
Considera Eva Koch que a
historia que narra ten interese
no mundo enteiro, aínda que espera o momento no que Villar
se proxecte en Teruel, a provincia de onde saíu Cristobalina e
onde se atopa o pobo de Villar
del Cobo do que a familia é orixinaria. “Os que teñen esa experiencia xa son maiores e é preciso que eles conten a historia an-

tes de que morran porque senón
quedará no esquecemento” di a
artista para quen as novas tecnoloxías e, en especial Internet,
permiten dar voz as biografías
de moitas persoas anónimas que
non atoparían outro tipo de medios para saír do silencio. O
proxecto foi coproducido polo
CGAC e o Museo de Teruel e
seleccionado para a próxima
Bienal de Venecia. ♦

Letras Galegas 03
Avilés de Taramancos
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Xosé María Álvarez Cáccamo.

Obra Poética. Antoloxía
Edición de
Xosé María Álvarez Cáccamo.
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A. Avilés de Taramancos
Colección Esencias.

Cus
XERARDO PARDO DE VERA

Eva Koch relata nun audiovisual a vida da súa nai

O proxecto Villar que se mostra
no Centro Galego de Arte Contemporánea nace desta historia
que Eva Koch atopou na súa propia casa. Seis proxeccións en
grandes pantallas e un DVD interactivo narran o relato dunha familia separada pola guerra civil.
“Miña nai non quería que eu traballase coa súa vida, para ela era
unha historia privada e pensaba
que non podía interesar a ninguén” comenta a artista que, sen
embargo, si atopou apoio no resto
da familia, convencidos como estaban que ninguén mellor que ela
para contar todo o que aconteceu.
“Cando seus irmáns dixeron que
si, miña nai tamén se convenceu e
resultou dunha grande axuda para
animar ao resto a falar, en especial a Ernesto para quen era moi
difícil lembrar todo aquilo”. No
comezo, Ernesto só era quen de
falar do seu tempo no orfanato
con Cristobalina. A renglón seguido situábase no regreso da irmá a Teruel en 1962, como se entre un feito e outro non pasase nada ou existise un inmenso intervalo de silencio. Eva Koch deulle
voz aos protagonistas da historia,
aos irmáns separados pola guerra
e cada un deles conta a súa particular forma de interpretar os fei-

A Frouseira

dereitona montaraz e
ignara tócase polos
extremos coa
esquerda (?) integuérrima,
mecanicista, inhumanista
tamén. Ambalasdúas baixo o
ollo do Grande Irmán. A
primeira, en pos do ideal
mesquiñamente burgués do
mercader enriquecido e
obediente das leis... do
mercado; a segunda, en
procura dunha igualdade
imposíbel máis que nuns
mínimos suficientes de
dignidade, submisa da pura
lei física para o home-peza.
Os credos, sempre relativos,
non conforman a lei: O
Mercado é a lei, o Credo é a
lei. O Mercado é o Credo
nunha; o Aparato é Deus na
outra. Nas dúas, miseria,
moral e material. Na
esquerda fascistoide o medro
soe ser cuestión de
inhumanidade. Na
dereitona, de humanidade
prostituida, xeralmente
exercendo, con boa face, o
milagreiro deporte hispánico
de lamber cus (tamén nos
deportes hai modas, ¿pasará
esta? Non desesperemos.) O
peor da dereitona macarra é
que tamén se suben a ela
moitos que noutrora foron
as súas víctimas, despois de
que as súas lambetadas
obscenas lles trouxeran
beneficios. Todo pola
ganancia. Eso, na
“esquerda” igualmente
terrífica, xa non é tan doado
porque, alomenos que se
vexa, non hai ganancia
diñeiraria apreciábel.
A Galicia feudal e/ou
serodiamente pequenoburguesa ensináballes aos
nenos pobres as “virtudes”
da humillación. Cóntao con
tristura Valle-Inclán: “A
vella máis vella da aldea
camiñaba co seu neto polo
sendeiro de beiras verdes,
tristeiro e deserto (...), dando
consellos ao neno, que chora
en silenzo. ‘-Agora que
escomezas a gañalo, tes de
ser humildoso, que é lei de
Deus.’ ‘’-Si, señora, si...’ ‘Tes de rezare por quen che
fixese ben e pola ánima dos
seus difuntos.’ ‘-Si, señora,
si...’ (...) ‘-¿Ides de feira?’ ‘¡Os pobres non temos que
facere na feira! Imos
buscando amo para o
rapaz”.
Os politiquiños da
dereitona buscan amo en
Galicia (é o país que teño
máis a man). Hai moito que
lamber. “O peor –dicíamo
un non-nato delegado
provincial– non é ter que
lamber cus; o peor é cando
♦
un se equivoca de cú”.♦

VIGO, CATORCE ANOS
A TRAVÉS DO oBXECTIVO
MAR BARROS

O mar, o traballo do porto, o cotián ou os murais da cidade. Vigo quedou positivada a través das cámaras de fotógrafos recoñecidos internacionalmente.
Catorce anos de imaxes que se reúnen na exposición Vigovisións 1986-2000.
Despois de que a Fotobienal de
Vigo rachara os seus dezaseis
anos de traxectoria, o MARCO recupera na mostra Vigovisións
1986-2000 o traballo desenvolvido durante este tempo na antiga
sección do festival, na que os fotógrafos invitados recollían nos
seus carretes aspectos suxestivos da cidade olívica.
Con máis de duascentas cincuenta fotografías e catro instalacións, a mostra reflexa a través
das imaxes a evolución que sufriu o soporte fotográfico nos últimos anos ao tempo que ía atopando o seu lugar dentro do discurso da arte, superando a situación vivida na década das oitenta, cando a fotografía tiña unha
baixa consideración.
Sen esquecer os obxectivos
cos que naceu a Fotobienal centrados na recuperación da fotografía histórica galega, na dinamización da fotografía contemporánea e a participación da Galiza no
debate internacional producido
neste eido, Vigovisións 19862000 caracterízase pola pluralidade estética das súas creacións.
Así a exposición recolle traballos que van dende os documentais clásicos de Sebastião Salgado ou Cristina García Rodero, a
outros de carácter máis experimental como os de Carole Condé/Karl Beveridge e Allan Sekula,
pasando pola fotografía estenopeica de Ruth Thorne-Thomsen
ou os traballos dixitais de Pedro
Meyer e Daniel Canogar. Á experimentación formal de Xulio Correa, aos fotogramas mesturados
con imaxes convencionais de Joan Fontcuberta ou ao cotiá de Vari Caramés únense ademais na
exposición as escenificacións de
Ron O’Donnell ou as instalacións
de Luís González Palma, Gerardo Suter e Paloma Navares.
Comisariada por Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal e
organizada polo Marco, a mostra
presenta unha escolma de 265
imaxes, dentro das máis de seiscentas que compoñen todo o traballo desenvolvido nestes anos
ao abeiro de Vigovisións e que
forman parte da Colección Fotográfica do Concello de Vigo.♦

Cristina García Rodedo.

Ron O`Donell.

Xulio Correa.

Pedro Meyer.
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Sebastião Salgado.
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Camilo Camaño Xestido
na Mangallona

A amazona
e a voz
afumada
MARGA ROMERO

MAR BARROS

Corenta anos enchidos de arte, premios internacionais, centos de exposicións e a creación da casa-museo “A Mangallona”. Por todo iso, o colectivo Amigos da Mangallona
réndelle homenaxe o 2 de maio ao escultor e pintor cangués Camilo Camaño Xestido.
Un inconfundíbel traxe negro e
chapeu rebule entre as paredes
ateigadas de obras de arte da casa-museo “A Mangallona”, antiga morada de bruxas e de maxia.
Foi o propio pintor e escultor
cangués Camilo Camaño Xestido quen rehabilitou a vella casa
da Mangallona, para dar cabida
a todo o fondo que foi creando e
recibindo durante máis de corenta anos. “Fíxenme cunha colección moi ampla con series como Da figuración ao conceptualismo, Serie negra afroamericana ou a Serie negra de Berlín
–explica Camilo Camaño– e
precisaba darlle cabida nun entorno que estivese en consonancia coas miñas expectativas, un
lugar cheo de arte que ao mesmo
tempo fose un lugar de encontro
da cultura”.
Pintor autodidacta, director
da Casa da Cultura de Cangas e
membro de numerosos colectivos, Camilo Camaño Xestido
mostra a través da pintura, da escultura, da ilustración e da obra
gráfica a súa concepción da arte
e do compromiso social.
Penduradas das paredes do
seu recuncho particular centos
de obras dan conta da súa traxectoria artística dende o seu postimpresionismo inicial, pasando
pola ruptura con esta corrente na
década dos setenta cara unha
creación máis conceptual e contestataria ata o constructivismo
ou o realismo. Varias salas énchense cos seus óleos, gravados,
cadros a carboncillo ou a acuarela e coquetean con obras de Dalí, de Castro Gil, do cubano José
Delarra, da francesa J.M. Verón,
Mario Silva ou de Ángel Botello.
“Ademais dos meus traballos, no
museo inclúense creacións de artistas internacionais que fun adquirindo durante todos estes
anos por compra, cambio e doazón”, explica Camaño.
Despois de recibir recoñecementos internacionais, parir miles de obras expostas en centos
de exposicións, o último premio
veulle dende Canadá non sen desatar un pequeno conflicto co
concello. A medalla de ouro do
Salón Internacional de Outono de
Montreal de 2001 coa que foi galardoado o artista permanece no
edificio da administración local
dende o ano pasado sen se lle entregar a Camaño. Dar a coñecer
esta situación, ademais da exaltación da figura e da obra do cangués, é un dos motivos polos que
o colectivo Amigos da Mangallona decidiu facer a homenaxe que
se celebrará o vindeiro día 2 de
maio no concello de Cangas.

PACO VILABARROS

Fernando Cuñarro, un dos organizadores do acto, resalta do
artista a fascinación pola escultura, a pintura e a arquitectura,
facendo referencia a amplísima
obra de Camaño, espallada por
diferentes países e destaca ademais a dedicación do cangués.
O acto contará coa participación do grupo tradicional
Manxadoira e as intervencións

de Vázquez Pintor, Bernardino
Graña, Estanislao de la Cigoña, Fina Casalderrei e Euxenio
Eiroa.
Compromiso social
A pesar de ser o gran esquecido
polo concello de Cangas por motivos nos que Camilo Camaño
non quere entrar, o artista parti-

cipou ademais na rodaxe do documental “A xeración do 98”
baixo a dirección de Xosé Alexandre Cribeiro, na que protagonizaba o papel de Ramón María
del Valle Inclán e participa activamente na vida cultural, colaborando con diferentes colectivos. Como el mesmo indica “é
un deber que cada un forneza o
seu grao de area á sociedade.”.♦

T

odo segue a ser Nunca
Máis e Non á Guerra, impotencia ou dignidade
fronte ao poder disfarzado e
mutante. As noticias son só unha: o barco, as bombas sobre
Irak e mais nós. E Monique
Wittig morreu en silencio, sen
que me chegaran necrolóxicas,
o 3 de xaneiro do 2003, con 67
anos. Nós na loita aínda
constante contra a burla negra.
“Je ne suis pas une femme”
sentenciou porque a muller non
era suxeito, era un obxecto que
sempre pertencia a alguén. Vangardista foi unha escritora, creadora do mundo, antes de ser
feminista, unha feminista antes
de que o movemento feminista
se consolidase, tamén con ela.
En 1968 publica L’Opoponax e
soubemos que os libros sobre a
infancia non valían. 1969 é o
ano de Les Guerrilleres a
declaración de guerra contra a
ocupación masculina. A
alsaciana feminista creativa e
lesbiana do París dos 70, a activista na Liga das Amazonas
trasládase a Nova York abandonando as dicusións do feminismo francés e problemas de
finanzas para compartir amor e
traballo coa cineasta Sande
Zeig, alí vai escribir ata a morte. A partir do 2001 os seus ensaios políticos recollidos en La
Pensée straig son polémica e
recoñecemento no pensamento
francés. Viaxe inversa de USA
a Francia, tamén na procura da
súa liberdade, foi a que fixo Nina Simone.Cantante de Jazz de
Soul de Pop e todos os críticos
tiveron razón ao definila. Tiña a
liberdade e o don de interpretalo todo: “Seeräuber Yenny” de
Brecth, “Ne me quitte pas”de
Brel, algo de Dylan ou de
Cohen, de Broadway, composicións que falaban das duras
condicións de vida no seu país,
do racismo. Ela definiuse como
cantante de Folk, intérprete do
que a xente desexa. As cousas
teñen o seu nome e as palabras
na súa voz afumada son denuncias. En 1959 “I Loves You
Porgi” foi o seu grande éxito. O
último chegoulle en 1987 “My
Baby Just Cares for Me” como
unha creación propia de
Chanel, ela a esencia
existencial dunha época na que
cantaba “nova con talento e negra”. Entre estes dous éxitos,
obrigada a malvender os seus
dereitos nos anos 50, están as
composicións “Why, The King
of love is Dead” unha homenaxe a M. L. King ou “Old Jim
Crow” ou “Mississippi
Goddman” denuncias e reivindicacións que lle negaron o éxito en USA. Dixo que sufrira o
racismo e que devolvería unha
a unha todas as bofetadas que
lle deron... se tivese oportunidade. Finou o 21 de abril. Adieu,
Monique, Adieu, Simone.♦
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Ramiro Ledo
Cordeiro
‘Ariel non é
menos galega
por abarcar o cine
internacional’
A.N.T.
Vense de publicar o primeiro número do boletín
de cinema en galego Ariel,
que vostede dirixe. ¿Que
liña quere seguir a revista?
A publicación xurdiu
vinculada ao Cineclub de
Compostela, da man dun
grupo de estudiantes de Xornalismo, sen maiores pretensións. Facemos críticas sobre obras clásicas, entrevistas a directores recoñecidos
e xogamos coa actualidade
cinematográfica a través dos
festivais, todo co ideal de
servir de estímulo para que o
público vexa os filmes, teña
un criterio e coñeza os autores e as súas traxectorias.
¿En qué se centra o boletín?
Tentamos abarcar o que
nos parece máis interesante,
onde lle atopamos un significado ao cinema. Buscamos
filmes que creen unha expectativa suficiente e sobre
eles traballamos.
Sen embargo, a Ariel xurdíronlle críticas por ser unha
revista galega que esquecía o
audiovisual feito no país.
En ningún momento rexeitamos o labor que se está a
desenrolar aquí. Nós centrámonos na calidade e non na
procedencia. Pero a revista
non deixa de ser menos galega por ter críticas e traballos
sobre Jean Renoir, Robert
Bresson ou Aki Kaurismäki.
Apareceron varias revistas que se asemellaron
ao seu proxecto, pero esmoreceron aos poucos números. ¿Como se está a desenvolver a súa?
Contamos cun baixísimo
orzamento e ningunha subvención, pero saímos cunha
tirada de 800 exemplares,
que nós mesmos distribuímos en locais especializados.
A pesar de todas as dificultades a demanda está a ser boa.
¿Non pensaron na posibilidade das subscricións?
Pensamos, pero atopámonos co tema da periodicidade. Polo momento temos
material suficiente para varios números, pero poden
xurdir outros problemas como o do financiamento, que
dificulten a continuidade.♦

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

malas
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MAR BARROS

Unha cadeira abrigo, unha librería alforxa, un portacepillos de arame, un
colgadoiro en forma de flor. Os obxectos cotiás non teñen por qué ser clásicos nin aburridos, especialmente cando se cruzan no camiño da arte.
¿Por que non van ser arte os obxectos que nos acompañan no
noso rebulir rutineiro? Lonxe
dunha concepción ortodoxa e
clásica, rexeitando lenzos, pinceis, óleos, ciceis, pedra ou madeira, dez artistas reflexionan sobre a relación entre o deseño e a
arte a través dos soportes máis
diversos e peculiares, fixando a
súa atención en diferentes utensilios de uso común. Baixo o título “Malas Artes 2003” a exposición agrupa as dez creacións
que os artistas, todos eles noveis
e procedentes da facultade de
Belas Artes, crearon puntualmente para a mostra e que viran
o sentido dos obxectos.
Quen ía pensar que a espiral
de metal dos vellos cadernos, os
espellos raiados, o coiro roído, as
madeixas de la de cores que se
foron esquecendo no fondo do
armario, plástico transparente ou
vellos compactos foran substituír, nesta ocasión, os útiles tradicionais cos que se foron compoñendo as obras de arte clásicas. A
cadeira-abrigo de Laura Martín
Álvarez, o revisteiro de aluminio
de Paula Pérez André, a lámpada
de espellos de Olalla Rodríguez
Franco ou a papeleira con follas
de xornal de Rafael Iturriaga rachan co tradicional fornecéndolle
unha nova dimensión aos utensilios. “Buscamos novos artistas
que non tivesen consolidada a
súa obra –indica o comisario da
exposición Xosé Manuel Buxánpara que desen respostas máis
frescas, para ver como van xer-

molando e para que a sala se convertese en vehículo das súas creacións. A maioría deles é a primeira vez que expoñen”.
A tea para os discos dos top
manta de Belén Prieto Bueno, a

librería alforxa de Camilo Rodríguez Vidal, a mesa unifamiliar
de Ernesto González Torterolo, o
colgadoiro de peluxe de Natalia
Martín Lago, o portacepillos de
arame de Sara Vaqueiro e as ca-

deiras de Begoña Rodríguez
completan as propostas de arte
para a vida cotiá presentadas na
exposición. En conxunto, todas
as pezas cobran forzan e danlle
sentido á exposición, fuxindo
das individualidades.
Vellos espacios de arte
A mostra, que permanecerá aberta ata o vindeiro 4 de maio, na
sala dos Peiraos, na viguesa Praza da Constitución, preséntase
como a primeira serie temática
do proxecto artístico co a que se
pretende recuperar un espacio de
exposicións esquecido. Como
explica Xosé Manuel Buxán
Bran, o obxectivo céntrase na
“recuperación da sala dos Peiraos, que estivo inutilizada durante
bastante tempo, mudando o sentido do espacio a través das paredes e o chan. Queremos conferirlle personalidade, vinculándoa
aos novos creadores”.
O proxecto completarase con
cinco mostras temáticas máis, todas abranguendo obras contemporáneas que se exporán consecutivamente durante seis meses. Unha
vez clausurada a mostra Malas
Artes, exporase Verbalidades, onde se reflexiona sobre a relación
entre a palabra e a arte plástica,
seguida de Prêt-à-porter, Maquinacións, Arquitrabes e Bizarr@s.
Ao remate do ciclo de exposicións editarase un catálogo
con todas as obras que encheron a Sala dos Peiraos durante
este tempo.♦
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Conservar
o corazón
LUÍSA VILLALTA

N

estes días preeleitorais,
escoitei pronunciar pola
radio a un alcalde a recorrida e hipócrita frase de
“cando eu era novo e portanto
de esquerdas...”. Despois
seguiu razoando o improbábel
axioma de que a idade, dulcificando o carácter, modera e
mesmo dereitiza as ideas.
Como era por radio, apúxenlle
o sorriso sabio do “tu ya sabes”
que fixo famoso a un outro alcalde que polo visto nunca foi
novo, co que me lembrei de
máis tópicos, como o de que
ser novo e non ser de
esquerdas é non ter corazón,
pero madurar e seguilo sendo é
non ter cabeza. Este e outros
máis que parecen ensinar o
mesmo fixéronme pensar que
tanta sabiduría podía conter a
resposta a moitos porqués. Evidentemente, se o alcalde aquel
foi de esquerdas, será porque
de mozo foi pobre: pobre en
diñeiro, en liberdades ou, como
non pouca xente, por desposesión material e moral a causa
da guerra civil. Pero igual de
evidente resulta que, se ao madurar se foi volvendo máis de
dereitas só pudo ser porque...
chegou a alcalde, logo xa non é
pobre, a liberdade exércea no
mando e as débedas da guerra
civil, o que é a el, fícanlle compensadas. Isto debe ser ter o
corazón acougado e a cabeza
disposta para pensar conservadoramente “no ben da comunidade”. O preocupante do caso
é que o exemplo do alcalde tamén acai aos demais se, madurando e aínda sen saírmos de
pobres, imos defendendo os
pequenos ou grandes acougos
que conseguimos, desde a posición social á butaca favorita
fronte ao televisor, coa mesma
mistura de medo e orgullo con
que os ricos defenden as súas
marxes de ganancia, só que
dando máis risa. Medo e orgullo: talvez madurar sexa iso e
de aí á dereita non haxa máis
que o canto dun euro dos de
agora. Mais o que xa non casa
é que medo e orgullo teñan de
ser cuestión de cabeza, de
razón, inclusive de cálculo.
Certo é que a dereita, ameazadora, se serve do medo agora
que xa non pode sequer
inspirarlle orgullo a ninguén. E
a dereita é só o instrumento desa oligarquía cada vez máis pechada nos seus proprios medos
contábeis, defendida ou temida
tamén por algúns que se
proclaman de esquerdas. Cabeza para o seu han de ter, non
digo que non, pero o clima social está moi cambiante e anda
a tirar da vella mordedura da
esquerda no corazón dos máis,
que nada levamos gañado, a
non ser a convicción de que o
acceso igualitario á riqueza é o
único modo fiábel de
conservarmos tamén nós a
cabeza.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

Os viquingos fan un bo equipo
Hai veces que a Game Boy
Advance nos deleita con clásicos que superaron as barreiras técnicas do tempo e
conservan toda a súa frescura orixinal. O bo das pequenas consolas é xustamente
que o seu formato é perfecto
para albergar mínimas xoias,
que máis destacan pola súa
“maxia” e precisión que pola
calidade dos seus gráficos.
The lost vikings é un deses títulos que pasan polo
mercado dos videoxogos sen
levantaren poeira. Desenvolvido por Blizzard para a Nintendo de 16 bits xa hai moitos
anos, este xogo posúe todos
os elementos para agora precisar unha actualización sen
mover case nin un elemento
do orixinal: é fácil de xogar,
combina de maneira excelente a acción arcade propia dun
título de videoconsola coa estratexia e a pericia máis propios doutros xéneros e pode
ser gozado tanto por pequenos como por maiores.
A historia é ben simple.
Tres viquingos: Olaf, o Forte;
Erik, o Rápido e Baleog, o
Bravo foron abducidos por
unha nave espacial. Logo de
conseguiren fuxir da súa cela, terán que buscar a saída,
escaparen dos seus captores

e regresaren ao seu fogar.
Velaí a misión do xogador,
coñecer cales son as capacidades específicas de cada viquingo e aproveitalas para
traballar no ben común. Olaf
posúe un escudo co que bloquear os ataques inimigos,
apoiar os seus compañeiros
ao servir de plataforma e incluso lanzarse ao baleiro como se dun paraguas se tratase. Erik ten a capacidade de
pular e rachar valados coa cabeza, ademais de se deslizar
por lugares estreitos. Baleog
é o guerreiro do grupo. Tanto
pode atacar cunha espada como cun arco, unha habelencia
moi útil á hora de apartar os
inimigos do medio e librar o
camiño de portas molestas.

Darlle ao caletre
Sabendo como funciona cada
un dos nosos aventureiros, a
nosa misión é sabelos combinar do mellor xeito posíbel.
Este xogo non é unha carreira desenfreada por plataformas inzadas de monstros e
tesouros. Máis ben o contrario. O principal é andar con
xeito en cada escenario, utilizar as armas de cada un dos
nosos personaxes para tirar o
máximo rendemento en cada

ocasión. A medida que xogamos decatarémonos do importante que é manter a calma e analizar qué viquingo é
o máis axeitado para facer
unha ou outra cousa en cada
momento.
Se por exemplo estamos
diante dun inimigo ao bordo
dunha plataforma ben arredada do chan, o mellor que podemos facer é manter a Baleog mantendo a raia o alieníxe-

na entrementres Olaf e Erik
baixan a fume de carozo mercé ao escudo.
En resume, un xogo moi
entretido que nos axudará a
pasar moitas horas de pracer,
en 35 escenarios que manteñen a espiral de dificultade
nuns parámetros axeitados
para gozar sen sufrir. O único
problema son os 52,95 euros
que a distribuidora Vivendi
♦
Universal cobra polo título.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

San Pío V,
o Papa da ortodoxia contrarreformista
Estaba Pío V co seu estado
maior nunha das estancias do Vaticano, valorando as posibilidades de éxito da Liga Santa, cando, ao mirar pola fiestra para distraer os ollos, viu sobre o xardín
pacego unha representación en
vivo e en directo do que estaba
acontecendo en Lepanto, tal que
xa daquela, un cámara de televisión lle estivese transmitindo os
acontecemento por vía satélite, e
entón interrompeu a todos para
solicitar que se axeonllasen e
elevasen a Deus as súas pregarias en acción de gracias porque
os otománs foran derrotados.
atorce días máis tarde,
cando chegou a noticia da
vitoria, todos quedaron
abraiados pola capacidade visionaria de Súa Santidade. Pío V só
gobernou na Igrexa seis anos,
pero poucos poden presentar un
currículo tan amplo e intenso como o del.
Procedía este Papa dunha familia humilde, pero con tan só
catorce anos, procurouse a vida
entrando de freire nun convento
dominico, onde, lonxe de perder
o tempo, estudiou e esforzouse
ata facerse sacerdote, con tanto
proveito e mostras de interese
polo cometido relixioso, que os
seus superiores, nada máis orde-

C

nalo, fixérono membro da Inquisición, e a partir deste intre comezou a súa exitosa carreira, pasando por bispo, cardeal e Gran
Inquisidor, ata acabar sendo nomeado Papa, en plena época contrarreformista.
Fiel aos seus principios, aplicou unha política de afirmación
do catolicismo loitando ou prestando axuda a todo aquel que
guerrease contra os contrarios á
autoridade romana, tal e como fixo contra os hugonotes franceses
durante a segunda metade do século XVI, ou excomungando a
Sabela I de Inglaterra por converterse ao protestantismo ao
tempo que reconfortaba a María
Estuardo, por medio de misivas,
cando foi encarcerada por aquela; ou tamén mandando unha
axuda de socorro aos cabaleiros
de Malta cando estaban sitiados
polos turcos.
ntolerante con todo aquel que
non acatase a doutrina, non dubidaba en botar man da Inquisición para abrir xuízos sumarios
contra quen fose, e por se alguén
tiña dúbida de cales eran os principios a seguir, promoveu a publicación do primeiro catecismo,
chamado Catecismo Romano ou
Catecismo de Pío V.
Non tanto por interese ecolo-
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xista, senón máis ben por poñer
freo ás paixóns que xa daquela
levantaban certos espectáculos
públicos, promulgou a súa regulación e prohibiu as corridas de
touros dentro dos seus territorios.
Este Papa non descansaba.
evado dese afán de pureza dos
costumes e unha especie de
limpeza de sangue, onde ao
seu entender non collían os infieis no mundo de perfección católica que el promulgaba, expulsou a todos os xudeus que ata
aquela viviran dentro dos Estados Pontificios e asinou con España, Venecia, Xénova e outros
pequenos condados italianos, o
tratado da Liga Santa, para frear
o avance otomán no Mediterráneo, liga que conlevaba a dobre
misión de abrir as rotas comerciais e económicas con Oriente
en favor dos occidentais, pero
vendida á opinión pública como
unha alianza para combater os
terroríficos males que traía o islamismo.
Asemade, consciente de que
non todo o que a Igrexa facía estaba ben, reordenou as inspeccións parroquiais e obrigaba os
bispos a vivir na propia Sé; atacou o nepotismo e o trato de favor cara amigos e familiares das
autoridades relixiosas, así como

L

a simonía, que abría en occidente un amplo mercado onde se
merca, vende e revende todo tipo
de obxectos sagrados, xa fosen
reliquias de santos, obxectos
benditos ou bulas. Mandou reeditar a obra de santo Tomé de
Aquino, revisar unha nova edición da “Vulgata”, adaptada ao
Concilio de Trento, renovar o
misal para darlle máis solemnidade aos actos relixiosos, corrixir o “Breviario Romano” e fixar
o “Ave María”, tratando sempre
de afirmar os principios do catolicismo, para lle negar autoridade ás críticas dos reformistas que
se estendían por amplas zonas de
Europa.
man deste activo Papa, tamén tivo a súa influencia
en Galicia cando, en 1566,
no mesmo ano en que ascende á
Cátedra de San Pedro, asina unha bula pola que se outorga a
Universidade a Santiago de
Compostela.
E levado dese afán de pudor
ortodoxo que trataba de impoñer
en todas as cousas da vida o recato e o medo ao pecado, permitiuse a liberdade de contratar ao
pintor Daniele de Volterra, para
que vestise ou cubrise as figuras
espidas que Miguel Anxo pintara
na capela Sixtina.♦

A

Pacem
in terris
FRANCISCO CARBALLO

O

11 de abril de 1963
firmaba Xoán XXIII a
súa carta encíclica Pacem in terris, o documento papal máis importante da época
contemporánea. Documento
luminoso que serviu de base á
constitución Gaudium et Spes
do Vaticano II e que hoxe
seguimos a ollar con ledicia.
¿Por qué o máis importante? Porque centra na paz o
eixo da sociedade: “Pacem in
Terris quam homines universi
cupidissime quovis tempore
appetiverunt”. A paz mundial é
imprescindíbel para o
desenvolvemento humano e
para a liberación dos maltratados. Segue a dicir Xoán
XXIII: “Na nosa época, que se
gloría de posuir a enerxía atómica, é absurdo (alienum est a
ratione) defender que a guerra
sexa apta para resarcirse de dereitos violados”(par. 127)
Porque afirma como fundamento da sociedade á persoa,
cos seus dereitos e deberes:
“todo home é persoa, isto é,
natureza dotada de intelixencia
e libre albedrío, e que, polo
tanto, o home ten por sí
mesmo dereitos e deberes, que
dimanan inmediatamente e ao
mesmo tempo da súa propria
natureza. Estes dereitos e
deberes son, por iso, universais
e inviolábeis e non poden
renunciarse baixo ningún concepto.” (par. 11)
Engade as características
máis significativas do mundo
actual: as reivindicacións
económicas e políticas dos traballadores; a presenza da
muller na vida pública e a
emancipación dos pobos: “non
hai comunidade nacional que
queira estar baixo o dominio
doutra (neque ullius stirpis
communitas alienae dicioni iam
esse vult obnoxia) (par. 42).
A Pacem in Terris
distingue entre o erro e quen o
profesa, entre as ideoloxías e as
correntes históricas: “porque
unha doutrina, cando ten sido
elaborada e definida, xa non
cambia. Ao contrario, as correntes de carácter económico e social, cultural ou político, aínda
que teñan orixe en tales teorías,
ao desenvolverse no meio de
condicións mudábeis, están suxeitas por forza a unha continua
mudanza.(par. 159). Desta
forma a colaboración de todos
para as transformacións da
sociedade pode ser universal,
aínda que sempre suxeita á exixencia dos dereitos humanos.
Compre, logo, estar atentos aos
“signos dos tempos”. Saber
ollar os horizontes, as
aspiracións humanas.
Xoán XXIII, na Pacem in
Terris, reivindicou para os católicos os avances da conciencia
universal v.g. a declaración dos
dereitos do home e cidadán da
Revolución Francesa, só vista
negativamente polo integrismo.
É unha carta encíclica que Xoán XXIII emitiu para todos os
humanos, para un mundo en
guerra fría, nun xeo a disolver
coa quentura da paz.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Don Xesús Carro
Disertando na Casa de MadriGaliza un ilustre catedrático de Historia
do país na Universidade de Santiago, sobre a obra de Otero Pedrayo,
aludiu de mala maneira aos maragatos. Entón non tiven menos que
advertirlle ao competente e profesional historiador que o Reiseñor
de Trasalba nunca poría en entredito a misteriosa estirpe á que pertencía o seu máximo e querido
mestre: don Marcelo Macías.
Destaquei de contado o papel
que tivo Don Marcelo no desenrolo da cultura galega, durante dous
tercios da súa, case centenaria, vida (que biografou Don Ramón, o
seu alumno predilecto), xunto cos
seus condiscípulos no Seminario
Conciliar de Astorga, Don Andrés
Martínez Salazar e Don Antolín
López Peláez. É dicir, o arquiveiro inxel, avó dos Barbeitos, que
tanto investigou sobre o noso pasado e que editou a Biblioteca Galega máis completa que se publicou, ata que apareceu a de A Nosa
Terra. Sen esquencer, ao único
dos tres grandes maragatos que sigueu a súa carreira eclesiástica,
chegando a ser Bispo de Jaca e
Arcebispo de Tarragona.
rrimou a brasa á miña sardiña, exaltando a participación
dos maragatos na cultura galega, Xosé Luís Taboada; quen malia ser o primeiro Xefe do SEU na
Universidade compostelá, delegado
nacional de Provincias unha chea de
anos na Secretaría Xeral do Movimento, e principal impulsor de todo
o que politicamente entón se nomeaba Noroeste, sempre o considerei
coma o mellor exemplo supervivente da fidalguía de Galicia.

A

■ OS CARRO DE SANTIAGO.
Tras os tres grandes maragatos do
século XIX e que no seguinte se
ocuparon dabondo da nosa historia, destaca a presencia na cultura
galega da liñaxe maragata dos
Carro. Posuidores dun apelido no
que trascende o dinámico e habitual oficio da súa estirpe: o de
arrieiros por todas as estradas de
España, anque máis ben transportando as mercancías en acémilas
de mulas ca en carros arrastrados
por estas. Así como leva tamén
ese sinal locomotivo no seu apelativo outro linaxe parello ao dos
Carro, na miña lembranza santiaguesa: a dos Carrero, os médicos
composteláns tan liberais, nen
embargantes ser curmáns do Almirante Carrero Blanco; quen,
aínda que nado en Santoña, na
Montaña, pertencía á arcana raza
do xeneral maragato Martínez
Cabrera, fusilado polo franquismo por ter sido, ás ordes de Largo Caballero, xefe do Estado
Maior do Exército da República.
A ponla picheleira dos Carro
descende do popular tendeiro de
coloniais e ultramarinos establecido no Toral xa no século XIX.
Tivo non sei cantos fillos: Don
Xesús, dous médicos dentistas
que exerceron a súa profesión toda a vida en Compostela, outro
médico que se foi á Patagonia,
onde sería unha especie de último
colonizador daquelas lonxanas terras arxentinas. Mentras o seu irmán Santiago, o galeno máis im-

Xesús Carro, no centro con sotana, nunha das misións do Seminario de Estudos Galegos polo interior de Galicia.

portante da familia instalouse na
vila e corte, na que chegou a ser
un influínte académico de Mediciña, no tempo de Franco.
Por se fosen poucos istes cinco fillos que relaciono do bó tendeiro do Toral, aínda lembro outro, moi amábel e garrido, que
atendeu os excursionistas da Facultade de Letras, cando chegamos a Sevilla, no chuvioso Venres
Santo de 1936. Era, se mal non
me lembro, o Delegado da Facenda naquela provincia andaluza.
■ OS CURMÁNS SÁNCHEZ
COVISA. Mais o meu coñecemento dos intríngulis da gran familia Carro non sucedeu na cidade xacobea dos Alvite, senón falando nas ceas dos Amigos de
Julio Camba, cun simpático parente deles, farmacéutico con botica aberta en Madrid, que lle
apedreaban cada dous por tres;
posto que supoñian que era propiedade do seu irmán Sánchez
Covisa, o nefasto xefe dos Guerrilleiros de Cristo Rey.
ora eu moi amigo, durante o
Curso de Verano de 1936, na
Universidade de Santander,
dun curmán do boticario, intelixentisimo estudante de Dereito,
que tamén se apelidaba Sánchez
Covisa, e doutro, moi obeso, que
estudaba Mediciña, e xa quería
especializarse en Ciruxía Plástica.
Chamábase de primeiro apelido
Aparicio, pois era fillo dun Comisario de Policia, casado cunha
Sánchez Covisa, e que era un dos
mandamáis na Dirección Xeral
de Seguridade, namentras durou a
República. ¡Pois aqueles Sánchez
Covisa que eu coñecín en Santander eran moi republicanos!
Non en balde Joaquín, meu
inesquecíbel amigo, era o compañeiro da alma e da carreira de Juanito Barnés, bolseiro asemade na
Internacional, fillo de Don Francisco, o ministro de Instrucción
Pública, naquela xa bélica etapa
da República. Todos estabamos
convencidos, de que se esta proseguía, Juanito Barnés sería, no
futuro, xefe do Goberno e Joaquín, ministro de Facenda; dado
que constituían a esperanza, polo
seu talento e sapiencia, da Institución Libre de Enseñanza. Mais,
desgraciadamente, o fillo do ministro morreu de alí a pouco loitando pola República na frente de
Madrid; e o seu compañeiro da
alma exilíouse a Venezuela ao rematar a Guerra Pluscuancivil, na-
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ción onde sería un sabio asesor
nas finanzas do Goberno daquela
entón rica república.
Transterrouse Joaquín, co seu
pai e un tío, que viñan sendo dous
especialistas na pel de moita sona
na “cidade dos máis turbios siniestros presentidos” (Alberti dixit). Seu pai, o eminente Dr. Sánchez Covisa, era o catedrático de
Dermatoloxía da Universidade
Central, colega e íntimo amigo do
Dr. Marañón e de Don Teófilo
Hernando, o patriarca da Mediciña liberal. Coexistían pois dúas
ideoloxías distintas na familia Covisa, se temos en conta que outra
irmá do catedrático casou co seu
curmán, o académico Don Santiago Carro, o irmán de Don Xesús.
osto que os Carro e os Sánchez Covisa viñan ser unhas
ponlas moi entrelazadas da
mesma árbore maragata; asegún
me explicou nas ceas de Casa Ciriaco, no vello Madrid, o boticario
irmán do guerrilleiro; quen tiña en
máis o lóxico orgullo de ser o
amigo de maior confianza de Xavier Zubiri, e lle resolvía ao inxel
filósofo os asuntos particulares,
moito máis prácticos que os teóricos da Metafísica que profesaba.
Ao chegar a iste punto pido
disculpen os sobriños de Don Xesús Carro, por gastar boa parte do
espacio reservado ao ilustre crego, extendéndome nos pormenores da súa liñaxe. E prego perdón,
especialmente, ao sobriño máis
cercano sempre a Don Xesús, o
profesor da Historia da Mediciña,
e asesor do Presidente da Xunta,
Carro Otero, erudito colaborador
dos Correos Galegos. E máis aínda, a Francisco Xavier Carro Rosende, catedrático de Literatura
na Universidade de Alacant, poeta natural da Xeneración da Noite
que hoxe é un dos principais investigadores e expositores das
nosas letras. Os nomes distes
conspicuos nepotes de Don Xesús Carro, bastan para evidenciar
que a súa estirpe continúa tendo
un papel moi brillante dentro dos
eidos da cultura galega.
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■ PASIÑO A PASO. E chegamos xa, cando nos resta tan pouco espacio, a don Xesús Carro,
pasiño a paso, coma il ía polas
rúas, cada mañanciña dos Anos
Santos a contar, un por un, os pelegríns (así os chamaba) que viñan á Gran Perdonanza. Tratando
da súa familia, coa miña teima
das parentelas xa non terei lugar

para repetir o moito que escribín
adrede de Don Xesús en distintos
xornais, encetando polos anacos
da Noite, e culminando polos que
agora aquí compoño. Diste xeito
adiantei, no exemplo anterior,
adicado a Don Paulino Pedret, o
paralelismo que tivo co cura Carro, en ser os únicos cregos galeguistas, académicos da Real Galega, e mestres gratuítos meus no
Patronato Rosalía de Castro.
Pero xa antes dos exemplos, no
anaco 118 que publiquei en A Nosa Terra (26-VIII-1999), titulado
As contas e os responsos de Don
Xesús, que agora estractarei, pois
non tén volta de folla: sabía o cura
Carro cunha precisión abraiante
canto atinxiu á cidade xacobea.
Aprendín dil que supón un erro
moi sólito dos poetas chamarlle
Berenguela á Torre da Trinidade,
ou do Reloj. E ademáis que é unha
tautoloxía falar da Praza da Quintana en vez de dicir Quintana dos
Vivos, ou dos Mortos, nomes antigos e típicos da logo oficialmente
nomeada Praza, ou millor, Quintana dos Literarios. Unha parvada,
habitual nas noticias de Santiago,
semellante á dos beneméritos azulexos que dan nome, na vila de
Macías, a Calle de la Rúa de Rodríguez de Padrón.
■ OS RESPONSOS DO CAPELÁN
CARRO. No anexo do Colexio de
Fonseca que logo ocuparía o Instituto Padre Sarmiento, herdeiro putativo do glorioso Seminario de
Estudos Galegos, no cal seguía
sendo don Xesús Carro director da
sección de Arqueoloxía, contoume
unha tétrica anécdota da súa vida
que non me resisto a repetir:
Fora don Xesús, nos seus tempos mozos, capelán do Real Hospital e entre as súas relixiosas obrigas
tiña a de abenzoar os restos dos cadáveres que quedaban tras ser desfeitos nas prácticas dos alumnos de
Anatomía, na sala de Disección, sita precisamente naquel anexo de
Fonseca, namentras o antigo Colexio de Santiago Alfeu sirveu de
Facultade de Mediciña.
bedel encargado de atender á Sala de Disección íalle indicando ao capelán
Carro o número de responsos que
tiña que botar: un por cada probiño, ou probiña, mortos no Gran
Hospital, que foran despedazados.
O xoven capelán principiaba a dicir os responsos sen reparar na cantidade diles, pois quen levaba a
conta era o bedel.
–Aínda lle fallan dous, don
Xesús. Ou ben: Por hoxe basta,
xa que non eran máis que trece
os difuntiños.
Os difuntiños que sairían axiña daquil purgatorio mercede os
responsos do futuro arqueólogo.
Sempre disposto a facer o ben,
pasiño a paso. Arriscando a súa
vida, indo a Tui, para salvar a do
filólogo Aníbal Otero, nos primeiros e máis espantosos días da
noite de pedra. Por exemplo.
Por iso cantei, no meu Anaco
de amor a Rosalía, a
Don Xesús, pasiño a paso, cura
Carro, gallego da Maragatería,
As bruxas e meigas esconxura
Para que non ameiguen a Rosalía.♦
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O Trinque
De petiscos en Melgaço
Melgaço, unido a Arbo por
ponte, celebra o 26 e o 27 de
abril a súa grande festa do fumeiro. Os principais restaurantes e tascas saen á rúa para presentaren os seus máis

saborosos produtos. Para o
visitante que guste dos petiscos, a vila portuguesa ofrece
lamprea, cabrito, xamón,
chourizo e unha boa selección de viños alvarinhos.♦

Os Diplomáticos
Andan a presentar o seu novo disco Komunikando!!! no que teñen colaborado
artistas como Susana Seivane, Julián
Hernández, Manuel María, Manuel Rivas, e as caboverdianas Batuko Tabanka.
Tocarán en OURENSE, na sala Rock Club,
o venres 25; na sala Iguana de VIGO o sábado 26; viaxarán ata GRANADA para tocar
no Pazo dos Deportes nun acto convocado
pola plataforma Nunca Máis.♦

Ames
■ TEATRO

O CIRCO DAS MÁSCARAS
A compañía Os Quinquillás
van representar esta obra no
Centro Sociocultural de
Bertamiráns este venres 25.

RÍO BRAVO 02
O Centro Sociocultural vai
acoller a representación desta produción de Chévere o
mércores 30.

Arteixo
Arteixo
■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS DE
WILL SHAKESPEARE
(ABREVIADAS)
De Produccións Librescena
que a representará no Auditorio Municipal este venres 25.

ECOS E VOCES DUN
TEMPO E DUN PAÍS

Teatro do Atlántico leva
esta montaxe ata o Auditorio
Municipal o mércores 31.

O cantautor catalán achégase ata Galiza para presentar o seu novo disco Versos en la
boca. Estará no Pazo de Congresos da CORUÑA o xoves 24 ás 21 h. En VIGO, cantará
no C.C.Caixanova o sábado 26. Máis información visitando www.caixanova.es.♦

Baiona
■ CONFERENCIAS

DÍA DAS LETRAS
Co obxectivo de conmemorar esta data, o Instituto de
Estudios Miñoranos organiza unha serie de conferencias que van comezar o sábado 26 cunha charla da xornalista e poeta Ana Romaní, presentada polo filólogo
Alberto Valverde. Será no
café Pazo Mendoza ás 19 h.

O Barco
Barco
■ CINEMA

SOLARIS

LUÍS SEOANE

■ MÚSICA

Ata o 30 de abril poderemos
visitar na casa da cultura Sta.
Margarida unha mostra de
acuarelas realizadas polo recoñecido artista galego.

COITELOS NAS GALIÑAS
Dirixida por Cristina Domínguez e interpretda por Rocío
González, César Martínez
Goldi e Alfredo Rodríguez, a
Factoría Teatro vai representala este venres 25 ás 22:30 h.
na Casa da Cultura.

■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO F.-ARANGO
Ata o 30 de abril, o Centro
da Estampa Contemporánea acollerá unha mostra da
obra gráfica deste artista.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

DOS CEN CONTOS
SEN FINAL...
e un final por fin. A Casa da
Cultura acollerá a representación desta peza por Berrobambán este venres 25.

Burela
Burela
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME DE PINTURA
As obras deste premio organizado polo concello están expostas, ata o 2 de
maio, na galería Burela.

Cambados
Mostra de escultura, titulada
Os cruceiros da buxeira, na
galería Borrón 4, onde permanecerá ata o 7 de maio.
De martes a sábado de 11:30
a 14 e de 18:30 a 21:30 h.

JORGE GRANJEL
As súas pinturas están expostas, xunto coas de Noclaf
Granjel, no Auditorio do
Concello ata o 30 de abril.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

RAÚL VELLOSO LAGO
Ata o 28 de abril vamos poder ollar as súas pinturas na
Casa da Cultura.

Carballo
■ TEATRO

RATMAN E BOBYN
Este venres 25, o Pazo da
Cultura vai ser o escenario
da representación desta
obra da man de Bacana.

ANTONIO GARCÍA
BELLIDO E...

Fotobiográfica que quere
achegar a figura e a obra do

■ EXPOSICIÓNS

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

Mark Eitzel

O CHAPAPOTE MÓVESE

Betanzos

ALSUR DE GRANADA

AVILÉS
DE TARAMANCOS

E S P E C T Á C U L O S

■ TEATRO

Castro
Castro de Rei

■ EXPOSICIÓNS

E

as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

De Steven Soderbergh, será
proxectada na Casa da Cultura o sábado 26 ás 23, o domingo 27 ás 17, 20 e 22:30, e
o luns 28 ás 20 e 23 h.
Na Casa da Cultura este
xoves 24 ás 20:15 e 22:30,
o Cineclube escolleu esta
fita de Fernando Colomo
para ser ollada.

C U L T U R A

aberta na biblioteca pública
M. González Garcés.

CHAZO

Serrat

D E

poeta a quen se adica este ano
o Dia das Letras. Na Casa da
Cultura ata o 25 de maio.

■ EXPOSICIÓNS

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

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Dennis Irwin, na fotografía, estará con James Williams, piano, e Peter Bernstein, guitarra, este venres 25 na CORUÑA

■ EXPOSICIÓNS

mércores 30 ás 20:15 h, a fita
Bobo furcia (Alex Sampayo,
Pekas, 2002) . Máis información en www.cgai.org.

ORFEBRERÍA

■ EXPOSICIÓNS

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

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
A súa programación abranxe
un ciclo adicado a John
Ford, no que podemos ollar
Tres padriños (1948), o xoves 24 ás 20:15 h. e o venres
25 ás 18:15 h. Continúa, tamén, o ciclo adicado a Federico Luppi e Adolfo Aristaráin coa proxeccion de Cronos (Guillermo del Toro,
1992), o venres 25 ás 20:45 h.
e o sábado 26 ás 18:15 h.; A
vella música (Mario Camus,
1985), o sábado 26 ás 20:45
h. A película Dolls (Takeshi
Kitano, 2002) poderá ser
ollada o luns 28 e martes 29
ás 20:15 h. O cinema de produción galega ofrécenos, o

A TORRE DE BABEL
Un proxecto entre a utopía
e a realidade. O Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón acolle esta mostra ata o 1 de xuño.

AVES DO PARAÍSO
Título da mostra de pinturas de Juam Berride que
estarán no Clube Financiero ata o 14 de maio.

OVIDIO ALDEGUNDE

Traballos gráficos promovida polo Colectivo Chapapote
en colaboración coa Concellería de Cultura. A exposición componse de 64 obras
de cómic, fotomontaxe, ilustración, pintura e humor gráfico. Corresponden a 64 autores que traballan no Colectivo Chapapote, nunha interesantísima representación
de todo o labor que esta xuntanza de artistas leva desenvolvido. Numerosas pezas
son inéditas e poderán verse
aquí por vez primeira. Se ben
a maioría son galegos, tamén
hai autores do resto do Estado, de Sudamérica... de calquera recanto do mundo. Sala Municipal Salvador de
Madariaga, ata o 27 de abril

O EXILIO
O exilio tras a Guerra Civil.
Desde os inicios, con abundantes fotografías dos campos de refuxiados, a incidencia da II Guerra Mundial, a
dispersión polo mundo, a
incidencia nos países, a política republicana e os esforzos por retornar. No Quiosque Afonso ata o 11 de maio.

OS DALÍS DE DALÍ
Mostra de pintura que albergará a sala de exposicións da Fundación Caixa
Galicia ata o 4 de maio.

SABELA BAÑA ROIBÁS

A galería Pardo Bazán acolle, ata o 2 de maio, esta mostra composta polos traballos
de Facal e Caxigueiro.

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.

EVOCACIÓNS

DARÍO ÁLVAREZ BASSO

Este é o título da mostra
que Helena Priegue ten

Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,

Ata o 30 de abril as súas
obras poderán ser olladas
na sala Bomob.

SERIE SERIADA

Trátase dun dos cantautores máis importantes da escena alternativa dos EE UU.
Unha obra espida e emocionante, que se
move entre o pop, folc e post-country. En
concerto, o xoves 24 ás 22:30 no Mardi
Gras da CORUÑA (anticipada 12 euros en
Noni`s); o venres 25 no Vademecwn de
VIGO ás 0:30 (anticipada 10 en Sinsalaudio); e o sábado 26 no Lux de LISBOA.♦

OBI
O Fórum Celticum acollerá, este xoves 24 de abril,
un concerto desta banda
folc compostelá.

VIII CICLO DE JAZZ
Nova edición deste ciclo coa
actuación, este venres 25 ás
20 h. e ás 21:30 h no auditorio da Fundación Barrié, de
James Williams (piano),
Dennis Irwin (contrabaixo)
e Peter Bernstein (guitarra),
músicos e profesores cunha
longa e prestixiosa traxectoria. O Golden Gate Quarter
vai estar o sábado 26 ás 21 h.
no Pazo da Ópera; trátase do
grupo de negro espiritual
máis antigo do mundo cunha
extensísima discografía retomada polos grupos de gospel
contemporáneos. O luns 28

Carteleira
Carteleira

☞

O ÚLTIMO GOLPE.
Un grupo de ladróns desexan retirarse pero antes teñen
que saldar débedas e realizar
un último golpe, aínda que eles
non queren.

ra dunha historia sobre a guerra
civil. Filme frouxo, con trazos
documentais, que salva a interpretación final de Joan Dalmau,
no papel do vello exiliado.

☞

☞

O HOME DO TREN.
Diálogo entre o veterano
Jean Rochefort (O home da perruqueira) e Johnny Hallyday,
veterano rockeiro francés e
agora actor con bon físico, pero sen rexistros. Un profesor
de vida anodina convive durante uns días cun atracador
que prepara o seu plan. A cada
un deles terialle gustado ser o
outro. Teatral, no mal sentido.

☞

A PRESA. A consecuencia do estres do
combate, un militar dos comandos especiais perde a cabeza e mata a varias persoas, polo que o seu instructor terá que
ir á súa procura. Acción.

☞

O NÚCLEO. O núcleo
da Terra párase e provoca a desaparición dos campos
magnéticos que a protexen, co
que a vida está abocada á desaparición, pero uns científicos
fabrican unha nave para resolver o problema.

AMÉN. Durante a Segunda Guerra Mundial un
científico e oficial das SS descobre os plans do holocausto xudeu e denúnciao á Igrexa Católica, que evita implicarse para
non enfrontarse ao nazismo.
SOLDADOS DE SALAMINA. David Trueba
dirixe a versión cinematográfica
da exitosa novela de Javier Cercas. Ariadna Gil interpreta a unha escritora fracasada na procu-

☞
☞

A PROBA. Para coñecer a historia do seu pai,
un home novo admite entrar na

CIA e comeza a súa instrución
ás ordes do home que o captou.
No proceso, compite e flirtea
cunha compañeira ata que o
expulsan, en aparencia porque
non superou a instrucción.

☞

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 acontecementos 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.

☞

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.♦

Realizan unha pequena xira por Galiza
que comeza este sábado 26 na parroquia
de Celas de Peiro, en CULLEREDO, xunto cos Carunchos e Roquementroque.
Continuarán o domingo 27 en LUGO na
sala Clavicémbalo; e o martes 29 na CORUÑA na sala Praia Clube, acompañados
por Tres Trebóns (Xurxo Souto, exDiplomático; Francisco Amil, Diplomático;
e Antón Dias, exPapaqueixo). Rematarán
o xoves 1 de maio no Aturuxo de BUEU.
Todos os concertos son ás 10 da noite.♦

ás 20 h. e ás 21: 30 h. continúa o ciclo no auditorio da
fundación co Nnenna Freelon Group; a súa líder está
considerada como unha das
mellores voces do jazz actual
e é coñecida polas súas interpretacións frescas e innovadoras. Jan Garbarek tocará,
xunto coa súa banda, no Pazo
da Ópera o mércores 30 ás
22 h.; este saxofonista noruegués é un dos poucos músicos europeos que acadou o
recoñecemento como un dos
grandes do jazz. A entrada
para todos os concertos é de
balde previa retirada da invitación. Máis información en
www.fbarrie.org.

DO RENACEMENTO
Dentro do programa de concertos do Museo de Belas
Artes, titulado Música para
unha época, o domingo 27
ás 12 h. vai ter lugar esta actividade, que combina unha
visita guiada pola pintura do
século XVI e un concerto de
Capela Compostelana.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO PESSOA
No museo Os Muíños poderemos ollar unha mostra da
súa pintura ata o 30 de abril.

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

Mostra de carteis que vai estar na Aula da Natureza Juan
Lembeye ata o 30 de abril.

Astrud

Os traballos participantes
neste certame de arte están,
ata este venres 25, no Convento do Carme.

Vai tocar o vindeiro sábado
3 na Fundaçom Artábria.
■ TEATRO

RAFAEL ALBERTI

MULLERES

Ata o 30 de abril, a sede da
Fundación Camilo José Cela acolle esta mostra, subtitulada Por propia vontade.

O Auditorio Municipal Torrente Ballester acollerá, o
martes 29, a representación
desta obra por Uvegá Teatro.

Mostra de Isidoro Brocos e o seu irmán no Museo Municipal
de OURENSE.

Lalín

posicións da Deputación ata
o 8 de xuño.

■ MÚSICA

DRUMMING
A banda portuguesa vai tocar
o venres 25 ás 21:30 h. no Auditorio Municipal dentro do
programa dos Venres Básicos.
■ TEATRO

PÍFANO TEATRO
Estará este venres 25 no Auditorio Municipal para representar a obra ¿Que pasa coas
dependentas dos grandes almacéns ao cumpriren os 50?

Lugo
■ DANZA

I ENCONTRO EUROPEO
De Danza Universitaria, organizado pola USC, que tivo
lugar no Campus de Santiago
desde o luns 21 ao mércores
23 e que no Campus de Lugo
se desenvolve entre o mércores 23 e xoves 24. Precisamente é este xoves 24 o máis
denso en actuacións. A partir
das 12 na Facultade de Admón. e Dirección de Empresas estarán El laboratorio de
Danza (U. Carlos III, Madrid) con Locura sana; o
Grupo de Danza da U. de
Santiago con O mosteiro; a
Cía Dous de Danza (Lisboa)
con Algo se rompe; o Grupo
de Danza da U.A. de Barcelona con ¿Somos como somos?; e o Grupo de Danza
da U. du Maine (Le Mans)
con Subterfuge. E a partir
das 20:30 no Museo Provincial repetiranse as actuacións
por esta orde: Locura sana;
¿Somos como somos?; Algo
se rompe; Subterfuge; e O
mosteiro. As actuacións varían entre os 15 e os 20 min. e
a entrada é libre.

Ata o 18 de maio, a igrexa
de Sta. María acollerá esta
mostra sobre cerámica española e portuguesa.

Fotografías
de Gervasio
Sánchez
sobre a
guerra e as
crianzas
pódense
ollar en
OURENSE.

COMARCA DO SAR

SKARNIO

CONTORNOS CERÁMICOS

Ferrol
Ferrol

■ EXPOSICIÓNS

Concerto desta banda este
venres 25 na sala Reserva.

■ EXPOSICIÓNS

Único concerto no noso país desta banda
barcelonesa que, con apenas dous longa
duración, está considerada como referente
do techno-pop español. As súas estruturas
compositivas, con ese xeito tan caseiro,
persoal e maruxón de encaixar os textos na
melodía, melloran cunha voz que aproveita rexistros cada vez máis amplos. O sábado 26 ás 22 h. na sala Nasa de SANTIAGO,
acompañados por Mano de Santo. ♦

Padrón

SUGAR MOUNTAIN

DOLORES GUERRERO
Ata o 30 de abril poderemos
ver unha mostra das súas pintuas na galería Sargadelos.

ULMUS CAPESTRIS. NATIO
E MORTE DAALAMEDA

Mostra de fotografías de
Abel Vileda que pode ser
visitada, ata o 30 de abril,
no C.C. Uxio Novoneyra.

IOLANDA FERREIRO

Ponteareas
Ponteareas
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS
■ MÚSICA

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
Nel vai cantar a soprano Teresa Berganza, acompañada
polo guitarrista J. M. Gallardo Rey, este xoves 24 ás
20:30 h. no Círculo das Artes.

Muros
Muros
■ TEATRO

O PRINCIPIÑO
Esta montaxe de Ningures
Produccións será representada este xoves 24 e venres 25
no Centro Cultural e Xuvenil.

Narón
■ TEATRO

DAQUEL ABRENTE
O CDG estará no Auditorio
Municipal o venres 25 ás
20:30h. e sábado 26 ás 20 h.
para representar esta obra.

Nigrán

NENOS DA GUERRA
Fotografías de Gervasio
Sánchez, que poderemos visitar do 24 de abril en diante,
na Aula de Cultura Caixanova. Recolle imaxes de cómo
as guerras afectan aos máis
cativos, como a persoas que
pasaron toda a súa vida ou a
infancia nesa situación.

A MESMA HISTORIA
40 VECES
Título da mostra que Antonio Figueiras ten no Centro Cultural da Deputación.

JOSÉ FRANCISCO NAYA
Coñecido coma Francés,
as súas obras estarán expostas, ata este venres 25 de
abril, no Ateneo.

ZONA ABERTA
A galería Visol albergará, ata
o 30 de abril, unha mostra
deste grupo de artistas formado por Marina Gómez,
Francisco Recuero, Carlos
Ronco, Alberto G. Serrano, Roberto S. Terreros e
Nuria R. Vernacci.

■ ACTOS

FRANCISCO F. DEL RIEGO
O mércores 30 de abril ás
20:30 h. no Salón de Plenos
realizarase un acto arredor da
figura de Paco del Riego no
que se inaugurará unha mostra; presentarase un libro-homenaxe coas intervencións
feitas cando foi nomeado fillo adoptivo; e a sinatura da
cesión duns mil libros da súa
biblioteca persoal ao concello. Organiza a Concellería
de Cultura e o IEM.

Ogrobe
Ogrobe

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA. DEBUXOS
Mostra que poderemos ollar
no Museo Municipal ata este domingo 27 de abril.

EVA DOMÍNGUEZ
Poderemos ver as súas fotografías na Casa da Xuventude.

MIGUEL MOSQUERA
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.
■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

CONTOS DO VALADOURO
EN GRAVADOS
Medio cento de gravados do
diseñador Xosé Blanco, sobre as lendas recuperadas por
Isaac Ferreira, Xesús Pisón e
Manuel Lourenzo, que podemos ollar na galería Lembranza-Sargadelos ata o 16
de maio. De luns a sábado de
10:30 a 13:30 e de 17 a 21 h.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

■ EXPOSICIÓNS

A VIII edición estase a desenvolver no teatro Principal ata o 10 de maio.

Mostra sobre ciencias naturais vai estar na Sala de Exposicións Municipal ata o
28 de abril.

■ EXPOSICIÓNS

MIRADAS VIRXES

RETALLOS DOS ANOS 90

Mónica Alonso expón os
seus traballos no centro cultural Torrente Ballester.

A Biblioteca Municipal
acolle esta mostra de Ricardo Outes.

CHELO MATESANZ

LEOPOLDO NÓVOA

Xunto con Juan Carlos
Román, ten unha mostra
no C.C. Torrente Ballester.

Na sala Clérigos poderemos ollar as súas pinturas
ata o 13 de maio.

CONFRADÍA
DO SANTO ENTERRO

COLECCIÓN AENA

DUELO

Obras de arte contemporánea, en varios soportes, son
expostas na Fundación Caixa Galicia e na Sala de Ex-

EN LA ALTA SIERRA

■ TEATRO

COUSAS QUE PASAN
A compañía Migallas representará esta obra no Teatro da
Beneficiencia este xoves 24.

Ourense
Ourense
■ CINEMA

Esta película de Sam Peckinpah será proxectada polo cineclub Padre Feijóo este xo-

BIENAL DE GRAVADO
As obras integrantes da VII
edición deste certame poderán ser olladas na sala de
arte Caixanova.
■ MÚSICA

CAMAWEY

FOTOGRAFÍA ECOLÓXICA
As obras participantes neste certame, organizado por
ADENCO, estarán ata o 30 de
abril no Museo Municipal.

Pontevedra
■ ACTOS

A HORA DO CONTO:
BAIXO UN CHAPEU

Os sábados á mañá durante
abril no teatro Principal polo grupo Pavís Pavós. Dirixido a crianzas de 4 a 10
anos, propón un achegamento á lectura a través de xogos, cancións populares, etc.

FESTA DOS MAIOS
O xoves 1, das 11 h. en
diante, a Praza da Ferrería
convertirase nun espectáculo de flores e cantigas coa
Festa dos Maios.
■ CINEMA

O MESMO AMOR,
A MESMA CHOIVA

Produción arxentina dirixida
por Adolfo Aristarain en
1999 e que proxectará o Cine
Club o mércores 30 no Espacio para a Arte de Caja Madrid ás 20:15 h. e ás 22:15 h.
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN SOBRAL
Ata o 30 de abril, a Petite
Gallerie de Teo acollerá unha mostra coas súas pinturas.

IDENTIDADES

JOSÉ DE GUIMARÃES

■ TEATRO

...ao longo dos tempos. O
Museo de Pontevedra acollerá, ata este domingo 27 de
abril, esta mostra, organizada polo Consello da Cultura
Galega e a Consellería de
Cultura, a través do Museo
Etnolóxico de Ribadavia.

Mostra sobre os museos galegos que pode ser visitada
no Museo Municipal ata este domingo 27.

DOCTOR EXPLOSION
O venres 2 de maio vai dar
un concerto no Rock Clube.

GALIZA E A SEGA EN
CASTELA...

A MEMORIA DUN POVO

Fragil. Gracias, mostra de
Itziar Esquieta que inaugura este venres 25 e pode
ser visitada, ata o 10 de
maio, no Espacio para a
Arte de Caja Madrid.

MOSTRA INTERNACIONAL
UNIVERSITARIA

ESQUECIDOS POR NOÉ

MUSEOS DE GALICIA:

Dá un concerto este venres
25 ás 20:30 h. no teatro
Principal baixo a batuta de
Alberto Zedda.

Ortigueira
Ortigueira

A sala Aguatinta expón os
seus gravados.

A mostra do C.C. Torrente
Ballester repasa a súa historia desde o ano 1951.

ves 24 na Biblioteca Pública.

dos anos cincuenta nos
Fondos da Colección Caixa Galicia, que podemos
coñecer no Café Moderno.

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. Nas salas de exposicións Caixanova (San Xosé e Gagos de
Mendoza) ata o 8 de xuño.

TINO GRANDÍO
Representativo da arte figurativa e abstracta galega
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■ MÚSICA

Jarbanzo Negro
Negro

Para este mes a sala ten confirmados as seguintes actuación: este xoves 24 Serfa; o
venres 25 actuará Deluxe; o
sábado 26 Rain Daze; e o
mercores 30 Undeclinable.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
A batuta de Carlo Rizzi vai
dirixila este xoves 24 ás 21 h.
no Pazo da Cultura. O venres 2 á mesma hora, o público terá a oportunidade de escoitar máis unha vez a calidade desta formación que interpretará obras de Dvorák.

Sugar Mountain
Esta banda vai tocar o venres 25 na sala
Reserva de FERROL; o xoves 1 na sala
Forum Celticum da CORUÑA; o vernes 2
no BARCO DE VALDEORRAS na sala Baranda; e en LUGO, no Clavicémbalo, o
sábado 10. Máis información en
www.sugarmountain.com.♦

IX FESTIVAL DA
CANCIÓN MISIONEIRA

No Auditorio Caixanova o
sábado 26 ás 17 h.

SUNDAY TRUCKERS
Dá un concerto na sala Camawey para presentar o seu
traballo Custom Shop o
venres 2.
■ TEATRO

MOSTA INTERNACIONAL
UNIVERSITARIA
Do 28 de abril ata o 3 de
maio no Auditorio Caixanova das 20:30 h. en diante.

P. de Trives
■ EXPOSICIÓNS

UN INTRE UN DÍA
Mostra de fotografías de
Serafín Rguez. Trashorras que pode ser ollada ata
o 30 de abril no Centro Comarcal.

COLABORARTE
Mostra colectiva de catro
pintoras, ata o 30 de abril,
en C.I.H.C. Sta. Leonor.

Quiroga
Quiroga
■ TEATRO

SARA SARELA,
BULLOTES E PURRELA!!

A agrupación teatral Furafollas presenta este espectáculo para crianzas no lugar de Paradaseca. Será o
sábado 26 ás 18:30 h.

Psicofónica de Conxo
O coñecido grupo compostelán
anda a presentar o seu segundo
traballo discográfico, Extramundi, polo país adiante. Para

eso estarán este xoves 24 na sala Praia Clube da CORUÑA; e o
venres 25 no pub A Pera de
CAMBADOS.♦
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Redondela
■ EXPOSICIÓNS

MARÉ NEGRA
Mostra dunha decena de artistas locais solidarios con
Nunca Máis por causa do
Prestige que podemos ollar
no Pazo dos Deportes.

JAVIER PENA
As súas pinturas poden ser
olladas na Casa da Torre
ata o 30 de abril.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

ÁLBUMES
PARA O RECORDO

Ribadavia e os ribadavienses é o título da mostra fotográfica que está sendo
acollida polo Museo Etnolóxico, e que estará aberta
ata o 30 de abril.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

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

Convocatorias
III XORNADAS DE ARTE
A música como pretexto e a inspiración
musical nas artes van ser o tema central
da terceira edición das xornadas organizadas polo museo de Belas Artes da
CORUÑA. No transcurso delas vaise
analizar as claves do diálogo establecido entre as distintas disciplinas artísticas que camiñaron xuntas ao longo da
historia; non só cuestións como a inconografía, o ritual, a festa ou a escenografía, senón tamén outras máis complexas, desde o punto de vista estético
e da teoría da arte. O museo acolleráas
desde este xoves 24 ata o sábado 26.
Máis información no telf. 981 223 723
ou en www.amigosmuseo.com.

ASPECTOS COMERCIAIS
DA ACUICULTURA
Ete seminario vai ter lugar o vindeiro xoves 8 de maio no auditorio da Fundación
Barrié na CORUÑA. Ante o importante
desenvolvemento da acuicultura, organízase este seminario para tratar de establecer os parámetros dun desenvolvemento sostíbel que debe responder aos
problemas tecnolóxicos da produción,
acadar unha xestión económica e financeira das empresas e posuír un eficaz desenvolvemento da comercialización dos
produtos. Para máis información ou participar pódesde chamar ao telf. 981 221
525 ou visitar www.fbarrie.org.

FONOLOXÍA E FONÉTICA
NA PENÍNSULA IBÉRICA
Co obxectivo de reunir investigadores en
todas as áreas próximas á fonética e á fonoloxía, varias universidades da península organizan este encontro, que servirá
para conseguir un foro de discusión interdisciplinar. Será na facultade de Letras da
Universidade de LISBOA o mércores 11 e
xoves 12 de xuño, e o prazo de inscripción remata o 15 de maio. Máis información enn wwww.fl.ul.pt/eventos/PaPI.

IV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA XEOLÓXICA
A este concurso poderán presentarse persoas de calquera nacionalidade con residencia en España; os temas versarán sobre calquera das ramas da xeoloxía e valorarase o aspecto artístico e científico.
Cada participante poderá presentar 3 fotografías, dun tamaño mínimo de 15x21
cm, en branco e negro ou cor. Cada traballo levará un título escrito na parte posterior, xunto cun pseudónimo. Nun sobre
fecho, onde tamén figure o pseudónimo,
incluiránse os datos do autor. O prazo de
admisión de orixinais remata o 5 de
maio, e as fotografías serán enviadas á
facultade de Ciencias (Merced s/n,
37008, SALAMANCA). De entre todas as
enviadas, escolleranse tres que serán premiadas con 200, 150 e 100 euros respectivamente. Todas as fotografías partici-

XXXVI CONTOS “BREOGÁN”
Neste certame, organizado polo Centro
Galego de Bizkaia, poderán participar todos os autores, de calquera nacionalidade, que presenten unha ou varias obras en
lingua galega. Os traballos terán unha extensión superior aos 3 folios e inferior a
6; deberán entregarse mecanografados
por unha soa cara a dobre espacio; enviaranse 5 copias por correo, sen remitente,
que se presentarán baixo lema e plica. No
exterior, indicarase o título e o lema seleccionado xunto cos datos peroais do autor. O prazo de admisión remata o 30 de
xuño e os traballos deberán ser remitidos
á r/ Galicia 3, BARAKALDO. Máis información no telf. 944 903 429 ou en
www.centrogallegobarakaldo.com.

III CERTAME DE POESÍA
“ANDURIÑA VOANDEIRA”
A Irmandade de Centros Galegos en
Euskadi organiza este certame no que
poderán participar todos os autores de
calquera nacionalidade con escritos en
lingua galega e cunha extensión superior
a 100 versos inéditos. Deberán entregarse mecanografados por unha soa cara e a
dobre espacio. Remitiranse 3 copias de
cada traballo á Irmandade (Pablo Picas-

Sada

presenta as súas pinturas na
Fundación Araguaney.

■ EXPOSICIÓNS

XOGOS DE ESCALA
Esculturas, pinturas, fotografías e vídeos, dos fondos do
CGAC fundamentalmente,
conforman esta mostra, segunda dunha serie de catro
(Olladas Cómplices, Xogos
de Escala, Pegadas de Luz e
Agardando unha chamada)
que teñen como obxectivo o
estudo dos fondos artísticos
do Centro Galego de Arte
Contemporánea, onde a poderemos ollar ata o 29 de xuño.
Se a base narrativa de Olladas
Cómplices foron relatos de
Paul Auster, Edgar Allan Poe
e Salvador Elizondo, para Xogos de Escala escóllense textos de Marcel Proust, Jorge
Luis Borges e Jonathan Swift
e entre os artistas reunidos están Mónica Alonso, Stephan
Balkenhol, June-Bomb Bark,
Frank Breuer, Filipa César,
William Engelen, Suso Fandiño, Ellen Harvey, Andrés Pinal, Karin Sander, Thomas
Schütte, Baltazar Torres...

RAMÓN CAAMAÑO
Mostra do coñecido fotógrafo da Costa da Morte
que poderemos ver na Casa
da Cultura Pintor Llorens.

Santiago
■ CINEMA

VIAXE A TRAVÉS
DO IMPOSÍBEL

Unha
mostra das
esculturas
de Arturo
Brea Pasín
pódese ollar
na galería
José
Lorenzo de
SANTIAGO.

pantes serán expostas na facultade. Máis
información en www.usal.es/geozona ou
no telf. 923 294 400 ext. 1551.

O cineclube Compostela
ofrecenos, o mércores 30, a
posibilidade ver esta fita dirixida en 1904 por Georges
Méliès. Tamén proxectarán
O Vento (Victor Sjöström,
1928). Os pases serán ás 19
e ás 22:30 h. na facultade de
Ciencias da Comunicación.

MONOCANAL
Proxección de vídeos de artistas do Estado español entre 1996 e 2002; o venres
25 no CGAC, ás 19 h.
■ CONFERENCIAS

■ EXPOSICIÓNS

O QUE CONTAN

ARTURO BREA PASÍN

OS MEDIOS

Continúan estes encontros
organizados polo Consello
da Cultura no Pazo de Raxoi.
O luns 28, falarase sobre A
Radio ás 10 h.; ás 11:15 h.
vaise presentar un informe
sobre a Información Cultural en medios de comunicación en Galicia; ás 11:30 h.
vaise falar sobre A Televisión
e ás 12:45 h. analizarase a Internet; ás 14 h. continúan os
encontros con A comunicación e a cultura no mundo e
ás 15 h. terá lugar a clausura.

CARLOS CASARES
Continúa o ciclo adicado ao
escritor, titulado De Tertulias e Debates, coa conferencia Galeguismo, nacionalismo e autonomía na
Transición Democrática
coa presencia de X.L. Barreiro Rivas, Ceferino Díaz, Xosé M. Núñez Seixas
e Camilo Nogueira, este
xoves 24 ás 19 h. na Facultade de Ciencias Políticas.
Nesta mesma facultade, á
mesma hora, pero o martes
29, estarán Víctor F. Freixanes, Xosé López e Marcos Valcárcel para falar de
Carlos Casares xornalista.

Fillo destas dúas coñecidas
familias composteláns (artistas e políticos), de longa e
recoñecida traxectoria, expón agora as súas esculturas
e relieves na galería José
Lorenzo ata o 14 de maio
–inaugura este xoves 24 ás
20 h–. De luns a sábado de
11:30 a 14 de de 17:30 a 21
h. Domingos á mañá.

TEO SORIANO
A galería Paloma Pintos
expón as súas pinturas ata o
9 de maio.

ABEL CAMPO
As súas fotografías estarán
expostas ata este domingo 27
de abril no café Rúa Nova.

ÁLVARO DE LA VEGA
Ata o 8 de maio poderemos visitar unha mostra das súas esculturas na galería Espacio 48.

TEO SORIANO
A galería Paloma Pintos
mostr as súas pinturas ata o
9 de maio.

JOSÉ PEDRO CROFT
Dedicado fundamentalmente á escultura e o debuxo, o
portense crea situacións am-

biguas que se atopan no límite da estabilidade. A través da selección dunhas
trinta pezas recentes, a exposición é concibida como
unha grande instalación onde todas as obras gardan relación entre si. Ata o 22 de
xuño no CGAC.

EVA KOCH
O CGAC é o escenario desta mostra da artista danesa.
Presenta o seu proxecto Villar como primicia no Estado; proxecto co que participou na Bienal de Venecia e
no que narra a historia da
súa nai, unha “nena perdida” da Guerra Civil española e o reencontro familiar
durante os anos sessenta.

MARTA CASTRO RGUEZ.
A tenda de cultura biolóxica
O Neno Labrego (Rúa Travesa 4) serve de escenario para a
súa mostra de pintura, en técnica mixta, titulada Smoking
Room, organizada pola A.C.
Eladia. Ata finais de xuño.

OLGA SEOANE
Mostra fotográfica que, ata o
30 de abril, poderá ser ollada
no hotel Pta do Camiño.

MUNIATEGIANDIKOETXEA
Mostra, que baixo o título Para ti, contigo estará, ata o 2 de
maio, na galería Trinta. Crea
unha proximidade co espectador, ao que pretende involucrar na obra. Esta conexión
extendese ao espacio, xa que
a exposición foi creada a pé
feito. As pinturas e obxectos
tridimensionais forman parte
dun todo indisolúbel.

CIUDADES/INFRAGANTI
Fotografías de Chema
Pardo, ata o 1 de xullo na
Igrexa da Universidade.

122 ANOS DE
HISTORIA E ARTE EN
COMPOSTELA
Na sede da Fundación Caixa Galicia ata o 30 de abril,
e na que poderemos ollar
obras en varios soportes.

COLECCIÓN ÉTNICA
Unha selección de fondos
da Fundación Granell poderán ser ollados, ata o 2 de
xuño, na súa sede.

KALANDRAKA
A editorial para crianzas ten
unha mostra, durante abril, na
sede da Fundación Granell.

XAIME PIÑEIRO

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA

Telúrica é o título baixo o que

Colección Nacional de Foto-

grafía. Centro Portugués de
Fotografía. Grandes obras da
fotografía mundial e portuguesa, dende os seus albores,
integran esta colección, que
conta con valiosísimas pezas
do século XIX (Fox Talbot,
Fenton, Strauss ou Margaret
Cameron) pasando polo pictorialismo ata chegar a copias
de época de mestres do documentalismo e os mestres portugueses. No Pazo de Fonseca ata o 30 de abril.

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

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

DELUXE

so 4, 48012- Bilbao) baixo lema e plica.
O prazo de admisión remata o 15 de
maio e o 8 de xuño darase a coñecer a resolución. Os premios que se establecen
son de 600 e 150 euros para o 1º e 2º premio respectivamente. Máis información
telefonando ao 944 436 729.

I MASTER
SOBRE A OBRA GRÁFICA
O obxectivo que perseguen estes estudios,
impartidos polo Centro Internacional da
Estampa Contemporánea de BETANZOS, é
o da creación da figura do especialista nas
diferentes técnicas gráficas tradicionais e
experimentais. A carga lectiva é eminentemente práctica e divídese nos módulos seguintes: Lotografía, gravado calcográfico, serigrafía, xilografía, técnicas
mixtas e estampación, novos procedementos (heliográficos, electrográficos e
dixitais). O CEI ofrece a posibilidade de
cursar módulos individuais. Está dirixido
a alumnos de Belas Artes, graduados de
Escolas de Arte e artistas profesionais.
Comezará en outubro deste ano e ramata
en decembro do 2004, cunha carga lectiva total de 1.792 horas, que se impartirán
de luns a xoves con horario de 10 a 14 h.
e de 17 a 21 h. e os venres de 10 a 14 h. O
prezo total é de 4.800 euros e o dun módulo é de 1.300. Máis información na fundación CIEC en www.funacionciec.com
ou telefonando ao 981 772 964.♦

corido por fantásticas melodías. Este xoves 24 na
Casa do Patín ás 23 h. A
entrada custa 12 euros.

SKARNIO
O sábado 26 van tocar no pavillón do Sar xunto con Sociedad Alkohólica, Hamlet,
Jacky Trap e Biotech.

SEMANA SANTA
NA MÚSICA

Este ciclo vaise prolongar
durante todo o mes de abril;
consiste en audicións ás 19
h. na Fonoteca da Universidade (Faculdade de Ciencias da Información).

MÚSICA EN IMAXES
Adicado á proxección de vídeos coas gravacións de grandes obras musicais durante o
mes de abril ás 18 h. na Fonoteca da Universidade.
■ TEATRO

A MAN DO EMIGRANTE
Este xoves 24 ás 21 h. vai
ser representada por Tanttaka Teatroa no Salón Teatro. Tamén neste local, o
martes 29 e mércores 30,
Traspasos Kultur, de Euskadi, representará Pepe el
romano, la sombra blanca
de Bernarda Alba.

Este xoves 24 ás 21: 30 h.
van tocar na sala Nasa,
xunto con Ectoplasma e
Guru Deva. Máis información en www.salanasa.com.

EL SENDITO DEL HUMÓ

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

Tui

Este xoves 24 ás 21 h. dá un
concerto no Auditorio de
Galicia, xunto co orfeón Terra a Nosa. A batuta estará
na man de Alberto Zedda,
contarán coa actuación das
mezzosoparnos Lola Casariego, Cecilia Díaz, Marisa
Martins e Marina Rodríguez-Cusi e a soprano Assumpta Mateu e interpretarán obras de Vivaldi.

STEVE WYNN &
THE MIRACLE
Ademais de Free Serena.
Presentación en directo do
seu último disco, Static
Transmission, traballo maxistral que abranxe desde
ritmos frenéticos e salvaxes
ata tempos máis sosegados
e cheos de emoción, pasando por inquedantes sons
froito da distorsión e un re-

Do xoves 24 ao domingo 27
a compañía de teatro 5mentarios vai representar esta
obra na sala Yago ás 20:30 h.

■ DANZA

COR
Proceso de recuperación
dunha lembranza que non
aparece illada, senón que tira doutros moitas. Este é o
Steve Wynn
& The
Miracle,
ademais de
Free Serena,
tocan este
xoves 24 na
Casa do
Patín de
SANTIAGO.

ALFRED X. BALASCH

■ TEATRO

ANTONIO MURADO

RÍO BRAVO

A galería VGO acolle unha
mostra coas súas pinturas
ata o 2 de maio.

Que Chévere levou ás táboas a comezos dos 90. Esta é
a versión renovada, con cinco intérpretes, como Miguel
de Lira, e dous músicos,
que recrean a 15 personaxes
do salvaxe oeste. Gañadora
do María Casares ao mellor
musical orixinal e á mellor
escenografía, estará na Área
Panorámica este venres 25
ás 21:30 h. por 2,5 euros.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAL
DE REFUGALLO

Na Casa do Escudo podemos asistir a esta mostra
feita con material que aparentemente xa non é útil.

A Rede

Expón, xunto con Santi
Queralt e Carles Sapena,
na galería Alameda Vanguardia ata o 8 de maio.

DESTINO A LIBERDADE
Recolle a pintura española
do informalismo ao século
XXI e pódese visitar no
Centro Social Caixanova.

AS HORAS DISTINTAS
Título da mostra de pintura
que Félix Agüero ten na
galería Alameda.

MALAS ARTES ‘03
Título do ciclo de mostras
que poderemos visitar na sala Dos Peiraos (Constitución 14 1º) ata o 4 de maio
de 2003. Prototipos é a mostra que recolle os traballos
de Natalia Martín, Laura
M. Álvarez, Rafael Iturriaga, Ernesto González, Camilo Rodríguez, Sara Vaquero, Olalla R. Franco,
Begoña Rodríguez, Belén
Prieto e Paula Pérez.

BUCIÑOS

ILLA DE LOITO
www.geocities.com/isladeluto
Páxina electrónica que difunde un documental que descobre o lado humano da
traxedia do Prestige. Con sinopse, fotos
da rodaxe, ficha técnica e artística e datos
sobre a productora que fixo o traballo.♦

Anuncios de balde
■ Moza checa, licenciada en pedagoxía, ofrécese para coidar crianzas
en Santiago, con informes. Tamén
para clases particulares ou traducións do checo e francés. Telf. 629
674 579 ou no correo electrónico krysarka@email.cz.
■ Véndese Toyota Yaris, tres anos,
ar condicionado, totalmente novo.
Telf. 677 730 802.
■ Véndese Huskies Siberianos vacinados e desparasitados. Económicos.
Telf. 986 116 240 ou 651 477 567 (Pilar).
■ Xa na rúa o nº 10 de Manesquerda,
publicación de Esquerda Nacionalista-Mocidade a 1,50 euros. Coa presentación da VIII asemblea de EN-Mocidade; entrevista a Uxía Senlle; artigos
de Xurxo Gregorio e Xosé Anxo Laxe;
análixe da problemáticas das drogas;
colaboración de Patxi Zabaleta (Aralar)
e de Carlos Taibo (sobre o conflito do
Irak). As persoas interesadas poden dirixirse a enmocidade@hotmail.com
■ Busco apartamento ou piso en Redondela para unha persoa (ou, tamén,
para compartir). Telf. 650 704 428.
■ Lorena Lores, cantautora arxentina, imparte clases de canto (técnica
vocal). Tlfn: 620 450 724.
■ Véndese Peugeot 205 diesel, bo
prezo. Tlfn: 650 678 460.

Mostra no C.C. Caixanova,
ata o 18 de maio. Máis información en www.caixanova.es.

■ Véndese máquina de soldar tubos
de polietileno (plásticos) en garantía e
con soamente 10 horas de uso. Tlfn:
986 509 339 ou 650 678 460.

1950-2000: ARTISTAS
PARA A HISTORIA

■ Alúgase apartamento ou cuartos
económicos en casa de campo (Lira-Carnota) en Semana Santa, verán, pontes... Telf. 649 217 094 ou yulcorp@hotmail.com

O C.S. Caixanova acolle
esta mostra. Neste mesmo
lugar pode ollarse as fotografias Mans Salgadas, traballo de Javier Teniente.

■ En Tapia de Casariego (Asturias)
alugo casa nova de campo con xar-

dín, barbacoa, canastra de baloncesto, por fins de semana (venres a domingo) por 90 euros. Perto da praia e
montaña. Contacto coa natureza. Telf.
667 293 752 ou 667 268 199.
■ 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.

Xosé. Telf. 981761 144 / 666 843 997.
■ Matrimonio con amplia experiencia como veterinarios, ofrécese para traballar en explotacións ou cooperativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Germán ou Georgina).
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en literatura galega, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, discos e revistas. Consúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Aquí tes un amigo de 28 anos que desexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sensíbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ Véndese R-21 curto, Turbo DX, todos os extras e xogo de catro rodas de
reposto. 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.

■ 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).

■ 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.

■ Persoa nova ofrécese para coidado de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575

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

■ En Lira, Carnota, alúgase apartamento a carón da praia completamente equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Semana Santa e semana de San

■ Compro o volume 3 das Obras
Completas de Vicente Risco, “Etnografía” (Ed. Galaxia). Pago ben. Telf.
658 145 089.♦

PRESTIGE
Mostra colectiva solidaria
que acolle a Casa das Artes.

Vilagarcía
ilagarcía

DA GUERRA

■ EXPOSICIÓNS

AO TRANSISTOR

MARIANO CASAS

Vigo

Esta mostra poderá ser
ollada no Museo Liste ata o
30 de abril.

■ CINEMA

O REFUXIO DE POSEIDÓN

■ TEATRO

ROLLERBALL
O colectivo Nemo de fantasía e ficción ofrécenos esta
fita o xoves 24 ás 20 h. no
café Uf (Pracer 19). Despois
da proxección deste traballo
de
Norman
Jewison
(1975) haberá unha tertulia.

OS ESPIGADORES E
AS ESPIGADORAS

Película francesa, dirixida
por Agnès Varda e gañadora
de numerosos premios, fai
un retrato de persoas que, no
cambio de milenio, por azar,
obriga ou necesidade, recollen obxectos e comida rexeitada por outros. As memorias
dunha viaxe, recolección de
imaxes e sentimentos entre
desempregados, artistas, recicladores e coleccionistas.
O luns 28 ás 20:30 h. no Auditorio do Concello da man
de cineclube Lumière.

UNHA CASA DE TOLOS
O mércores 30 ás 20:30 h.
no auditorio do C.C. Caixanova proxectarase esta fita,
dirixida por Cédric Klapisch, en versión orixinal.
■ CONFERENCIAS

MORTE DAS ESTRELAS
Últimos estadios dunha estrela, charla que será impartida, na Casa del Libro,
por Ángel Currás, organizada pola agrupación astrofísica “Rías Baixas”, este
xoves 24 ás 20 h.
■ EXPOSICIÓNS

PETER SCHUYFF
Ata o 24 de maio poderemos
visitar unha mostra da súa
pintura na galería Ad Hoc.

Nº 1.079 ● Ano XXVI ●
Do 24 de abril ao 1 de maio de 2003

fío condutor do espectáculo
de 6 bailarinas da compañía
Ballet Estudio que estarán
este xoves 24 ás 21:30 h. no
teatro da Área Panorámica.

A galería Arcana ten aberta
unha mostra coas súas obras.

Mostra audiovisual sobre o
mar, Vigo e o seu porto que
poderá ser visitada no novo
Centro Social Caixanova
(entrada Velázquez Moreno).

BABY BOOM NO PARAÍSO
A Casa da Cultura vai ser o
escenario desta representación de Rara Avis.

ROSA ELVIRA
Ata o 28 de abril podermos
ver unha mostra do seu traballo na galería Sargadelos
(Urzáiz, 17).

VIGO VISIÓNS
O MARCO acolle unha
mostra da colección fotográfica do Concello. Entre
outras, poderemos ver
obras de Sebastião Salgado, Xurxo Lobato, Olivo
Barbieri, Xulio Correa,
Vari Caramés, Sue Parker, Paul Reas ou Larry
Fink. Máis información en
www.marcovigo.com.

ARTE-AXUDA A GALICIA
Do grupo plástico Marea
Branca e que podemos
ollar na Casa das Artes.

SOFÍA CHAVARRI
Mostra as súas obras na galería Bacelos (Progreso 3)
ata o 30 de abril.

e 70, e á análise histórica e sociolóxica que dominou a arte
nos oitenta. Pintura, escultura,
fotografía, vídeo e instalacións. Non todos son melodramáticos por elección, intención ou xuízo, pero todos recoñecen as posibilidades do xénero e emprégano conscientemente. Ata o 21 de xuño

UP-DOWN
Esta mostra recolle os premios GranDeArea de aportación á arquitectura da edición
do 2002, e estará no COAG
(Marqués de Valadares 27).

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

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 nas súas obras. Melodrama chega a Vigo tras exhibirse
no Artium de Vitoria e no Centro José Guerrero de Granada.
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

■ MÚSICA

IGUANA CLUBE
O mércores 30 acolerá o
concerto de Dr. Explosion.

NORTH NETHERLANDS
ORCHESTRA
Este xoves 24 dá un concerto
no C.C. Caixanova baixo a
dirección de Marco Boni.
Esta agrupación, que se fundou no ano 1990 como resultado da fusión das máis prestixiosas orquestras dos Países
Baixos, interpretará un reper-

torio de obras de Sciarrino,
Wagner e Schumann.

SCOTT HENDERSON
Explosivo, preciso, vibrante, un músico cargado de
enerxía tanto na súa carreira
en solitario coma con Tribal
Tech, banda coa que se
achega á sala Dominus (Avda. Galicia 103) o sábado
26 das 23:30 h. en diante. O
seu jazz divertido, solto e
groso a un tempo, consagrounos como unha das
bandas de referencia do
jazz-rock nos EE UU. As
entradas estarán á venda por
15 euros en Elepé, La Columna, Diskopolis e na sala.

SEXY SADIE
O sábado 26 van dar un concerto na sala Código de Barras. Banda emblemática da
escena independente xurdida a
comezos dos 90, que presentará o seu último disco, xunto
con Ítaca. Venda de entradas a
10 euros en Elepé, La Columna, Gong e Tipo (Pontevedra).

Vilaboa
■ MÚSICA

THE SUNDAY TRUCKERS
O sábado 3 van tocar na
Raíña Lupa para presentar
o seu disco Custom Shop.

roteiro; ás 22, concerto de Império e de Meidim. O domingo 27 ás 8:30 roteiro; ás 10 feira de produtos locais; ás 15,
folclore coa actuación da ronda
típica Meadela, e o grupo
Chafé, sargaceiros da Casa do
Povo de Apúlia, rancho folclórico Paderne e o grupo Castro
Laboreiro; ás 16 h. comezará
a VI Milla Urbana do Alvarinho.

Porto
Porto

Vilalba

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

25 DE ABRIL

BUXOS VERDES
Esta banda folc da vila vai
tocar o sábado 26 ás 21 h. no
Auditorio Carme Estévez.

Xinzo
■ EXPOSICIÓNS

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

Melgaço
■ FESTAS

ALVARINHO E FUMEIRO
Do 25 a 27 de abril terá lugar,
no Campo da Feira, unha serie
de actos en torno a esta festa. O
venres 25 ás 9:30 h. haberá rafting coa descida ao río Miño;
ás 11, abertura oficial da feira
coa visita aos pavillóns e tascas; ás 14:45, animación musical a cargo de Melmusic; ás
14, concurso do chourizo, presunto e broa coa conseguinte
entrega de premios; ás 22, actuacións de Grupo Nortemusic e Banda do Zé. O sábado
26 volverá o rafting ás 9:30 h.;
ás 10 h. abertura da mostra de
produtos locais; ás 14:30, o espectáculo de Concertinas e
cantares ao desafío con Mª Celeste, Irene Pinto, Canário e
Cândido Miranda; ás 16 h,

Os cartaces como os murais
marcan formas diferentes de
vivencias da liberdade conquistada en 1974. Esta é unha
pequena mostra das decenas
de exemplos que posue o
Museu Nacional de Imprensa
alusivos ao 25 de Abril e que
podemos ollar no Forum do
FNAC ata o 4 de maio.
■ MÚSICA

AZUIS DO REI BICA
Trio de jazz portugués radicado en Berlín, con baterista americano, capaz de
construir un discurso coerente mais innovador, de
grande equilibiro entre improvisación e composición
con algo moi portugués.
Look ghat hey`ve done
tomy song o mércores 30 á
1 da madrugada no QUA.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

ARTEFACTOS
O escultor Rui Vasquez desenvolve un interesante diálogo entre dúas formas de
cultura e arte. A mostra combina as pezas do escultor coa
súa colección de africana.
Extraordinaria riqueza e multiplicidade de solucións formais e cromáticas. Ata o 2 de
maio na galería Cisterna, facultade de Belas Artes.♦

A Casa
das Artes
de VIGO
alberga
a mostra
Arte-axuda
a Galicia de
numerosos
artistas
solidarios.
na imaxe, a
colabaroción
de J.
Mariscal.

parécelles medieval o que
ven cando cruzan os Pirineos. O Estado español é aconfesional, pero non laico. Non
nos sorprendamos agora se,
baixo capa norteamericana,
medra o islamismo.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

O

sas porque o estado laico non
as permitía. A relixión só se
practicaba no interior dos
templos. ¿Raro? Pois, igual
sucede en Francia, outro estado laico. Tampouco hai
procesións. Aos franceses

Irak está de festa.
Miles de xiítas poden
manifestarse por primeira vez na cidade santa de
Kerbala. Ata aquí a prensa.
Agora algúns matices. Non
había manifestacións relixio-
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Otilia Seixas
‘Contar a miña vida de casada cun político serviume de terapia’
P. BERGANTIÑOS
Recoñece que é unha auténtica devoradora das novelas de intriga e agora
proba sorte no xénero cunha obra da súa autoría,
Escoitar o silencio (Edicións do Castro). A súa escrita foi polémica hai uns
anos coa publicación en
castelán do libro Viudas de
vivos inspirada na súa vida
de casada cun político, no
seu matrimonio con Víctor Vázquez Portomeñe
co que vive nunha casa
restaurada dunha aldea
de Cacheiras a poucos
quilómetros de Santiago.

¿Que a levou a escribir en
galego desta volta?
Non é o primeiro. En Ninguén suspira por ela, xa escribín
en galego. Mira, eu escribir, escribo en castelán. Teño máis vocabulario e desenvólvome mellor pero merece a pena facer un
esforzo de vez en cando.
O seu libro Viudas de vivos
foi moi polémico.
Foi o meu primeiro libro e falaba das esposas dos políticos.
Percibín que era unha realidade
bastante triste. Unha vez que o teu
marido entra en política xa podes
esquecerte del porque ou non
cumpre ben co seu cargo ou ten
que olvidar a vida familiar. Hai
outras persoas que saen máis, que
quedan con xente, chégalles co
que teñen, pero eu son unha persoa
moi sensíbel e paseino moi mal.
Sentín un gran vacío afectivo. Era
unha corrente sentimental á que tiña que dar saída por algunha parte.

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

Adiántenos algo do seu
último libro.
Sempre quixen escribir
unha novela de intriga pero,
a diferencia desta, ningún
argumento das miñas anteriores
obras se prestaba. Ademais o título xa dá pé a pensar, é extrano.
¿Cómo se vai poder escoitar o silencio se o silencio é a ausencia
de ruido? Como tiña tantos desexos de escribir un libro así, púxenme mans á obra e foi saíndo
só. Cando algo che gusta xorde.
Pero non podo contar nada senón
estrago a intriga.
¿Por qué de intriga?
Porque son unha apaixoada
do xénero. Teño lido moitísimas
novelas. Encántanme pero ademais de gustarme, aínda que soe
raro, disfruto moitísimo coa súa
lectura porque me relaxa. Na miña novela a intriga está presente
xa desde o primeiro intre.
¿Qué inspirou a historia?
Hai moito de imaxinación pero tamén de realidade podería suceder en calquera das vilas nas que
traballei de mestra. Calquera cousa serve como punto de partida.

sultalo con Vítor, co meu
marido, decidín deixalo.
Sempre tivera unha atración
incríbel pola literatura e díxenme: é un pouco tarde para empezar pero non é mal
momento. E así foi.
Empezou con contos e
lendas, algunhas inspiradas en historias da súa
terra ¿non si?
O primeiro que escribín foi Agua plateada. O
meu marido estaba moi
contento pero cando lle dixen que ía escribir un libro
sobre as esposas dos políticos exclamou ¡iso xa non
me fai tanta gracia! Pero
portouse moi ben, incluso
se animou a facerme o prólogo. En canto as historias,
tiven a sorte de que na miña casa os meus pais conA. PANARO
tábanme moitos contos e
O libro é máis un ensaio que unha lendas. Co tempo recuperei
novela. Nunca pensei que tivera aqueles relatos e resultaron moi
tanto éxito, por dicilo dalgunha suxerentes.
maneira. Fora un escándalo. Non o
Agora tamén un dos seus fipuiden chegar a presentar. Non lle llos participa en política, ao
gustou nada as feministas pero eu, frente da Fundación Arao.
que non teño nada contra delas,
De xeito tímido esta aí, nesa
penso que non chegaron a ler o li- fundación ecoloxista. De calquer
bro. Para min foi un desafogo, ser- xeito eu penso que o meu fillo
viume de terapia. Desde ese mo- Víctor nunca se vai entregar plemento empecei a sentirme máis namente á política do mesmo
tranquila. Mereceu a pena.
xeito que o seu pai.
¿Cando e por que se deci¿Gustaríalle escribir máis
diu a escribir?
novelas de intriga?
Empecei moi tarde. Son mestra
¡Ah! Si, si, claro. Gustaríame
pero chegou un momento no que moito. Disfruto moitísimo.
xa non tiña ilusión, paciencia, enerEspecializarse no xénero...
xía. Cando te sintes así preguntaste
Tamén gosto das novelas de
¿por qué non deixar paso no traba- amor. Quédome co amor e a intriga.
llo a persoas máis novas? Moita
Colabora en varios xornais.
xente pensará ¡que burrada! ¿por
É outra das cousas que me inque deixar unha praza que conse- teresou sempre moito, a comunicaguiches cunha oposición? Pero eu ción, o xornalismo. Empecei cun
non podo facer un traballo para o conto e rematei facendo comentaque non me sinto motivada. Para rios sinxelos sobre a vida social,
min non é válido. Despois de con- política. De todo un pouco.♦

A saber
FRAN ALONSO

D

ireino sen pelos na
lingua: ese asno
atrevido e provinciano que goberna o
mundo co apelido Bush é
tan patán que nin sequera
é quen de calibrar a dimensión dos seus actos e
das súas palabras. O seu
perverso narcisismo, etnocéntrico e umbilical,
descobre cada día no seu
propio corpo un pequeno
deus que manexa o mundo ao antollo de forma
inesperada. Hoxe prácelle invadir Irak, mañá
apetécelle desembarcar
en Siria, pasadomañá
deixarse caer por Cuba e
cando lle pete irá a por
Irán ou calquera outro estado (sobre todo árabe,
que agora son os que lle
quitan o sono aos americanos) sen que os “inevitables danos colaterais”
lle afecten á súa conciencia modelada á calor da
ultradereita fascista, reaccionaria e homófoba
dos círculos de poder nos
que se criou, cheirando a
dólares de procedencia
especulativa globalizada,
petroleo e cia. Ese ghicho, que aprendeu a localizar España nun curso
acelerado de xeografía
para presidentes ianquis
de estrea, que nin remota
idea tiña de quen era Aznar cando chegou á whitehouse, nin sequera é
consciente do que a súa
forma de gobernar está a
provocar no mundo (entre outras moitas cousas);
a saber, 1) unha veloz reactivación universal do
antiamericanismo, ata hai
ben pouco adormecido
por esa estraña fascinación que a súa cultura
cocacola e mac big de pacotilla exerce no planeta
de cabo a rabo (e teñen
cultura de calidade, aínda
que non a exporten); a saber, 2) un desafortunado
aumento do fundamentalismo islámico en todos
os países musulmáns
(xusto o contrario do que
ese fillo de Bush di pretender cos seus xogos de
guerra), cultivado no
odio visceral contra os
americanos (e por extensión lóxica contra os europeos), que se vai traducir nun futuro de atentados previsibles nos Estados Unidos; e a saber, e
por fortuna, 3) unha reactivación social do pacifismo e dos valores da paz
como resposta civil mundial á prepotencia e á
irracionalidade; e, a saber, e por fortuna, 4) unha conciencia crítica
moito máis necesaria ca
nunca, que, sen dúbida,
que será o único que nos
faga dignos e dignas
fronte a ese asno atrevido
e provinciano que goberna o mundo co apelido
Bush, fillo de Bush.♦

