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INZA O DESÁNIMO ENTRE VOTANTES NACIONALISTAS
e progresistas que levan unha década suspirando por unha alternativa ao PP ao ollar como entran en crise os acordos BNG-PSOE. O
tándem entre nacionalistas e socialistas aínda non era críbel para
boa parte da cidadanía porque non é fácil conxugar a cultura política nin os intereses estratéxicos de dúas organizacións diferentes
mesmo polo seu marco territorial de referencia e con dúas concepcións afastadas historicamente. Agora encontraríanse na situación de facer esa alternativa críbel se decidisen remar no mesmo
sentido, deixando clara a non supeditación dunha organización á
outra. O BNG pretende mostrar que o seu proxecto político non
pasa por apoiar en calquera circunstancia ao PSOE, pero incide na
súa disposición prioritaria ao entendemento cos socialistas. As dificultades semellan máis profundas entre os socialistas. Fronte a un
sector que recoñece que o BNG non ten porque ser subsidiario do
PSOE, existe outro que non só declara preferir que goberne o PP
antes ca os nacionalistas, senón que, na práctica, fai sabotaxe do
entendemento co BNG, cando non pode usalo como muleta. Unha
posíbel recomposición dos pactos e un restablecemento da confianza perdida esixe que Pérez Touriño e o seu equipo non só deixen clara a súa vontade de entendemento co BNG, algo que xa están a facer, senón tamén a súa capacidade para impoñer a todo o
partido esta estratexia. De non suceder así, a primeira vítima do desencontro será precisamente o propio Pérez Touriño.♦

‘Ofrezo un
pacto polo lixo’
(Páx. 11)

O GUERREIRO BRANCO
JOANES URKIXO

Premio Abril 2003
de literatura para a mocidade.
Un eco de lenda, de misterio,
de heroísmo e de autenticidade
percorre as frebas coas que
está tecida a épica de
O guerreiro branco.

Antonio de La Peña: ‘Non somos celtas e
o Monte Medulio ben puido ser Numancia’
(Páx. 29)

A Irmandade
dos Vinhos comeza
a súa crítica enolóxica
(Páx. 34)
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OS PACTOS PSOE-BNG EN CRISE

Os nacionalistas rexeitan a alianza como ‘a única posíbel’

BNG e PSOE á procura dun novo pacto
AFONSO EIRÉ

Coa crise municipal de Vigo comeza unha nova xeira política. As alianzas entre nacionalistas e socialistas, e indirectamente as relacións co PP, están a ser reformuladas.
BNG e PSdG-PSOE tentan recuperar os acordos con alicerces en novas premisas.
Moitos nacionalistas arelaban, e
celebraban logo, a derrota do
PSOE nas eleccións autónomas
de Madrid a pasada semana. O
feito de preferir a vitoria da
“odiada” dereita á vitoria da
“esquerda española”, mostra
claramente a ruptura da confianza que se deu entre o BNG e o
PSdG-PSOE coa expulsión dos
edís nacionaoistas do goberno
municipal vigués.
Os pactos entre nacionalistas e
socialistas sustentábanse na confianza mútua de compartir a arela
de desbancar á dereita herdeira do
franquismo, personificada en Manuel Fraga. Unha comuñón de intereses tan feble que non era percibida como auténtica alternativa
pola maioría dos electores. Aínda
así, levantaba múltiples adhesións
e esperanzas en sectores frointeirizos de ambas organizacións que
se moven cos polos de dereita-esquerda como guias políticos. Persoas que se manifestan agora como as máis enfurruñadas e divididas en dous bandos.
O BNG emarca o acontecido en Vigo dentro dunha estratexia xeral do PSOE para “tentar excluir o BNG dos gobernos
municipais e arrincoalo dentro
do cenario político”, segundo
se recolle no comunicado de alcaldes, concelleiros e deputados, logo da reunión celebrada
a pasada semana.
Para o BNG, o PSOE rompe
en Vigo tamén “a confianza na
que se sustentaba o pacto nacional”. Os nacionalistas acusan
os socialistas de pór fin a este pacto “irresponsabelmente, sen valorar as consecuencias que se poden
derivar para a política galega”.
O BNG manifesta que cumprirá os acordos naqueles concellos nos que “exista reprocidade”, pero a “ruptura da confianza
mútua impide chegar a acordos

Defensores e detractores do alcalde manifestáronse no pleno do luns 27 de outubro.

noutras intitucións”, refiríndose
á Deputación da Coruña.
O BNG demanda unha nova
negociación e un “novo acordo”,
porque considera que “mentres
persista esta situación non existe
garantía de que o PSOE non volte incorrer na práctica fraudulenta ensaiada en Vigo”.
Chegar a acordos
O BNG mostra a súa “disposición prioritaria a chagar a acor-
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ÚLTIMA PÁXINA:

O sector de Pérez Touriño
segue apostando por un entendemento co BNG. Algúns socialistas apoian os acordos como un factor estratéxico da súa
política. Así, Miguel Barros defende claramente que desde o
PSOE “non se pode contemplar
o BNG como unha forza subsidiaria”, senón como un aliado,
con acordos baseados na lealtade e na conciencia dun proxecto compartido para desbancar a
dereita”.
Outros sectores próximos a
Touriño defenden os acordos co
BNG tamén con máis ou menos
convición. Algúns consideran
que a ruptura é “moi grave para
o PSdG-PSOE porque nos impedirá acadar a presidencia da
Xunta no 2005”.
As críticas dentro da direción socialista foron fortes, sobre todo por parte de Xoaquín
Gago e Manuel Vázquez, alcaldes de Vilagarcía e O Carballiño, por máis que ambos gobernen sen pactos co BNG. Tamén
Xaime Rei, alcalde de Redondela, se mostra contrario á ruptura.
Moitos deles, malia o apoio a
Pérez Mariño renegan dos independentes e dos problemas que
lles está a causar á estratexia
global do partido. Representantes deste sector arremeten contra a traxectoria de Pérez Mariño, que “nos traicionaría de novo”, ao tempo que lle mostran o
seu apoio público e afirman que
a vítima deste desencontro cos
nacionalistas pode ser o propio
Pérez Toruiño ao que os duros,
encabezados por Vázquez, lle
impoñerían “de facto” unha política contraria á que el propicia.
Nesta situación, o BNG tampouco confía en que “Touriño
teña forza para facer cumplir os
acordos asinados, aínda que
quixese”.♦
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Mariño mantén as críticas na carta na que lle pide diálogo ao BNG

A dirección do PSdG-PSOE esixiulle a Pérez Mariño un aceno
cara o BNG para comezar unhas
novas negociacións. Mariño
mandoulle unha carta a Castrillo
e reuniuse con el ao día seguinte.
Lois Castrillo constatou, logo da
xuntanza que “todo segue no
mesmo punto. O único xesto debeu ser que me mandou a carta
en galego, porque, polo demais,
repite todas as críticas que veu aireando publicamente estes días”.
Os socialistas, pola contra,
consideran que con esta conversa,
así como coa mantida o martes
entre Miguel Barros e Xavier Toba ábrese unha esperanza de chegar a un acordo, aínda que consideran que “de momento a negociación aínda non comezou”.
O PSdG-PSOE pretende dar
paso a unha nova negociación,
partindo de cero. Mariño considera o seu ofrecemento postal
como “xeneroso”. Os nacionalistas, pola súa banda, piden para
comezar a negociar que “Mariño
asuma, polo menos, que rachou
unilateralmente o pacto”. “Non
podemos admitir que semelle
que non pasou nada”, afirma
Castrillo. Tampouco se fían de
que, logo dun novo acordo, non
volte facer o mesmo.

Francisco García, responsábel
de organización do BNG, considera que, ademais, “non podemos
permitir que se volte a unha situación na que manden os intereses
ocultos como noutras épocas”.
García sostén que o BNG quere
“un goberno conxunto para Vigo,
pero os socialistas non están pola
labor, porque xa racharon os acordos premeditadamente”. García
acusa a Mariño de estar a danar os
intereses da propia cidade.
Batalla pública
Mentres tanto, o que se desenvolve é unha batalla pública. O
PSdG-PSOE tenta coutar a confrontación cos nacionalistas na
rúa, pero sectores próximos a Pérez Mariño difundiron o apoio de
máis de mil sinaturas nos diarios
locais. Sinaturas nas que se recoñecen familias emparentadas con
intereses comúns. No manifesto
non aparecen cargos socialistas
que se opoñían ao mesmo.
A dirección socialista viguesa
non deu parado esta recollida nominal de apoios, que diminuía o
papel do propio partido, pero si
anulou unha campaña de colocación de adhesivos co lema “Mariño resiste”, así como as concen-

Acordo PSOE-PP
en Compostela
O acordo entre o alcalde Sánchez
Bugallo e o voceiro do PP Dositeo
Rodríguez para realizar un tunel e
un aparcadoiro debaixo da alameda compostelana ten un forte significado nestes momentos para os
nacionalistas. A negociación colleu por surpresa a direción socialista, o mesmo que lle ocorrera co
cese aos nacionalistas no concello
de Vigo. O propio Bugallo recoñeceu que era un xesto para negociar os novos orzamentos.
O voceiro do BNG, Nestor
Rego, considera que é a primeira
cenificación pública dun acordo
máis amplo entre socialistas e
populares, imposto desde a Xunta e asumido gustosamente por
Bugallo que rexeitara até agora
pactar cos nacionalistas.
Sánchez Bugallo, pola súa
parte, afirma que tamén realizará

acenos para os nacionalistas a fin
de acadar acordos e di seguir disposto a pactar co BNG. O alcalde sostén que o grande problema
é o rexeitamento de Rego a que
Compostela entre en Sogama.
Cando isto se produzca, próximamente, coida que os impedimentos quedarán reducidos.
Rego matiza ao respecto que,
aínda que o BNG mantén a súa
postura contraria á entrada en
Sogama, “este sería un punto
máis da negociación. Nunca fixemos deste tema unha chave
para os acordos”.
Os nacionalistas consideran
que os pactos entre socialistas e
populares en Compostela constitúen unha proba máis de que o
“discurso do PSOE fala de acordos cos nacionalistas, pero na
práctica apoiase no PP”.♦

tracións previstas na rúa de apoio
ao alcalde. Pola contra, o PSdGPSOE aproveitou a inaguración
do festival Are More para facer
pública a comparecencia de Pérez
Touriño, Francisco Vázquez e o
mandatario compostelán, Sánchez
Bugallo, xunto ao alcalde vigués.
A única confrontación entre
nacionalistas e socialistas deuse
no pleno do luns. Algúns militantes nacionalistas, sabedores de
que se preparaba unha concentración de apoio a Mariño, desprazáronse até o concello con cartaces
nos que demandaban a dimisión
do alcalde. O pleno serviu para
reasignar as dedicacións exclusivas. Mariño, despois de terlle retirado o xoves anterior todos os
soldos aos concelleiros do BNG,
cotizacións á seguridade social
incluidas, pretendía aumentarlles
agora as dedicacións exclusivas,
ao tempo que aumentaba tamén
ás do PSOE. Os nacionalistas negáronse e cunha nova proposta,
apoiada polo PP, deixáronlle aos
socialistas unicamente tres dedicacións exclusivas. Unha decisión en todo caso máis xenerosa
que a imposta polos socialistas,
tamén cos votos do PP, ao BNG
na pasada lexislatura.
Por outra parte, mentres a
portavoz socialista, María Xosé
Porteiro, fala de “pinza”, a voceira do PP Corina Porro nega tal
posibilidade. O PP deixa correr o
tempo para que se visualice a
“incapacidade de nacionalistas e
socialistas de gobernar conxuntamente”. Os conservadores xulgan que, póñanse ou non de acordo finalmente, o desgaste a alternativa conxunta está feito. Ao final, ante a situación caótica, presentarán a moción de censura. O
BNG non entraría nun goberno
cos populares, pero tampouco
apoiará a Pérez Mariño como alcalde en ningunha votación.♦

PACO VILABARROS

Vigo, negociación inexistente e batalla pública

Pérez Mariño mantivose en silencio durante casi todo o pleno do pasado luns.

Os socialistas non descartan un pacto co PP

Ponteareas, diverxencia local

Francisco Candeira, Alcalde de Ponteareas.
PACO VILABARROS

Os concelleiros do BNG de
Ponteareas renunciaron ás delegacións de áreas logo de
que o alcalde Francisco Candeira cesase ao concelleiro
nacionalista Bolívar González, até agora responsábel de
urbanismo.
Dirixentes nacionais do
BNG afirmaron que “aínda tendo semellanzas con outros conflitos, este responde a dinámicas locais propias”.
O BNG ponteareán acusa
a Candeira de actuar como un
alcalde con maioría absoluta
(ten dous concelleiros por
cinco do BNG) e de recoñecer
as súas preferencias para gobernar co PP. O propio alcalde
recoñeceu que non descartaba
asinar un pacto cos conservadores.

O BNG contodo non abandona o goberno local, senón
que devolve as delegacións.
Os nacionalistas demandan
unha nova negociación co alcalde.
Esta non é a primeira vez
que Candeira cesa nas súas
funcións a concelleiros nacionalistas. O día anterior a
este último cese, Candeira e o
voceiro do BNG, Roberto
Mera, cenificaran publicamente un novo acordo. O motivo do cese de Bolívar sería a
realización dunhas obras na
súa casa que non se adaptaban
á licencia, segundo denuncia
do PP. Os nacionalistas afirman que, a día de hoxe, non
existe ningún expedente aberto polas irregularidades denunciadas.♦
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O Tempo Aberto

A lección
de Vigo
SUSO DE TORO

É

probábel que os dous partidos que puxeron de alcalde a Ventura Pérez Mariño recompoñan algún tipo de acordo en Vigo, ou non. Desde logo se hai renegociación non parece posíbel que sexa desde a boa lei,
qué boa vontade se pode agardar dun home que actuou
dese modo. Un acordo posíbel con este alcalde parece que
só pode ser sobre a falsidade e conducirá á inestabilidade
e a futuras deslealtades e manobras fratricidas. Toda a violencia desencadenada estes días polo señor Pérez Mariño,
sen importarlle en absoluto as consecuencias, é garantía
de que no futuro non lle importará tampouco volver a prexudicar ao seu partido. Como xa fixo hai anos demitindo
no momento no que máis dano lle facía a este mesmo partido que o puxera entón de deputado. Non lle importará
romper desde dentro ao conxunto da oposición ao PP;
máis ben, é evidente que iso pretende.
Indubidabelmente detrás da disputa pola xerencia urbanística hai fortes intereses da especulación e da construción que queren entrar en Vigo. Pero tamén están os

intereses de Bono e o seu home en Galicia, Vázquez Váz- dividido, no que un sector moi dereitista, encabezado por
quez, que lle colocaron, con Pérez Mariño, outra carga de Bono, traballa contra a actual dirección e lle empece padinamita ao actual secretario do PSdeG, Pérez Touriño, ra ser a alternativa ao goberno, xusto cando os erros e as
quen pretendía facer oposición a Fraga e artellar unha al- debilidades do PP son máis claras. O actual marco ideoternativa ao PP. Todo iso semella rebentado en Vigo, lóxico e político está conformado polo españolismo faconseguiuse estender a idea de que non hai alternativa e lanxista do PP, un retroceso claro sobre a cultura da UCD
de que seguirá o PP na Xunta.
da transición, e o PSOE non ten unha ideoloxía alternatiNon é de extrañar que quen actuou como o máis cons- va a iso. Hai unha ideoloxía moi forte, o castellanismo
picuo inimigo de “Nunca máis”, o alcalde coruñés, quen falanxista, que mesmo está no PSOE, na liña de Bono e
sabe que o descontento dos sectores máis dinámicos da os seus, e frente a esa ideoloxía desastrosa só hai certas
sociedade chegou a un límite e quere un relevo na Xunta reticencias parciais de Zapatero, mais non hai outro polo
xa, apoie decididamente a Péideolóxico, non hai outra
rez Mariño para romper esa
comprensión de España, ouposibilidade. Era esperábel,
ra esperábel, sempre habería tra ideoloxía nin autoridade
se non fose agora había ser
política.
unha manobra desde dentro
máis tarde, pero sempre habeEstamos cansos, a sociedaría unha manobra desde dende galega precisa urxentemendo
PSOE
para
traizoar
a
liña
tro do PSOE para traizoar a lite dun relevo político para non
ña de Zapatero e de Pérez
de Zapatero e de Pérez Touriño, pereceren extenuados os secTouriño, e consolidar ao PP
tores máis vivos, os que non
e consolidar ao PP no Goberno e viven do subsidio. E vemos
no Goberno e na Xunta.
O triste é que a lección de
que nos condenan a resistir, a
na Xunta”
fondo é que o PSOE, todo el,
aturar máis administracións do
é un instrumento que actualPP. Iso é o que nos ensina o
mente semella inservíbel para
actual alcalde de Vigo, a deun cambio político na España
sesperanza. E non queremos
toda. Aparece penetrado por
aprender esa lección.
intereses da construción, que prefiren que goberne o PP
Tanta esperanza que queren estragar. Resta a posibilipero que teñen infiltrados no PSOE, como quintacolum- dade de que o BNG, saia do seu ensimismamento e olle á
nistas, para frealos desde dentro se ven que poden alcan- sociedade, e a continuación lle faga unha oferta sincera
zar o poder, como en Madrid ou aquí. E aparece como un de peso e de liderazgo, de expresar ese desexo dun relevo
partido sen cultura política propia e sen ideoloxía. Un na Xunta. Quizais nin sequera así se poda compensar a
partido sen autoridades recoñecidas dentro e fondamente debilidade do PSOE. Mais se non é iso, que nos queda?♦

‘E

Carta aberta ao alcalde
BASILIO LOURENÇO FONDEVILA
Coñecémonos hai tempo abondo para que
che conste que non son un nacionalista intransixente, e en privado contigo sempre
utilicei o castelán. Agora diríxome a ti e
tamén á opinión pública galega, polo que
me permitirás que o faga na lingua que
uso habitualmente e que estou comprometido a defender e cultivar.
A decisión de rachar a coalición en Vigo
formula dúbidas éticas e políticas de alcance
supralocal. Hai pouco un coñecido común
comentaba que a honestidade non consiste só
en non meter a man na caixa, hai outros niveis importantes, especialmente en política.
Ademais cómpre ter en conta aquilo tan manido sobre a muller do César. Cando gabei
diante dun dirixente do PSdeG a boa idea de
poñerte como cabeza da lista, en razón dunha
imaxe de honestidade que me parecía indiscutible, mencionei que a política municipal
quizá non sexa o campo no que estás máis
cómodo. Pero non esperaba que as dificultades aparecesen tan pronto nin de forma tan
dramática, aínda menos, que se manifestasen
dúbidas sobre a honestidade da túa conduta.
Téñense formulado acusacións moi graves
por líderes do BNG e do PP, pese a que este
partido é o único beneficiario da situación. O
que motiva a miña intenvención son, sobre
todo, as túas declaracións nunha entrevista do
Faro de Vigo, e outras máis recentes dun dirixente estatal do PSOE.
Pola túa parte:
“Debí romper el primer día”.
“Me siento liberado”.
“Estaría dispuesto a dimitir si me lo
pidieran los ciudadanos y el partido”.
De José Blanco:
“La ilegitimidad del alcalde de Vigo
es la misma que la del de Vitoria, donde
gobierna la segunda lista más votada, del
PP, con el apoyo del PSOE”.
A todo isto cómpre dicir: A situación no
concello da capital vasca sería comparable á
de Vigo antes de rachar a coalición, ‘non
neste momento’. Un alcalde elixido por
maioría absoluta é democrático e legal,
mesmo se por razóns que non fan o caso un
partido apoia a outro sen participar no goberno. O que ‘supoñiamos’ que había en Vi-

go era unha coalición para gobernar xuntos, como unha operación diferente e igualmennon un regalo de votos. Parece que estaba- te sospeitosa en Madrid acaba de facer inmos trabucados, non só por rachar a coali- viable outra coalición de progreso, porque
ción senón porque das túas palabras se de- quedou gravemente mancada a credibilidaduce, se non as aclaras mellor, que tiñas a de do PSOE como partido capaz de manter
disposición a rachar desde o principio. E da- unha linea e de facer que a manteñan os
quela a formalización da coalición foi unha seus representantes. Se en todo isto non hai
‘fraude’. Unha fraude ao BNG, unha fraude a conspiración desde o principio, que alaos electores do PSOE que contaban con gúns imaxinan e que a min me segue pareque a coalición ía continuar, unha fraude ao cendo inverosimil, non entendo que o teu
PP que perde a alcaldía que lle corresponde esforzo comunicacional e o do partido que
por non haber maioría absoluta. Unha frau- te respalda (cónstame que polo menos en
de á dirección do PSdeG, que apostaba por moitos casos de moi mala gana) non se conunha alternativa de progreso a nivel galego. centre en salientar a túa sintonía co proxecUnha fraude para a dirección do PSOE, que to de goberno de progreso, a túa lealdade
aos acordos, e a total
avala a liña do PSdeG e
equivalencia entre a
un enfoque federalista
dirección que lle preque posibilitaba acordos
tendes ou pretendías
co nacionalismo modeun sistema
imprimir ao concello
rado de Cataluña e Galidemocrático
o
respaldo
e a que lle daría calcia.
quera outro represenEntendo que tes todo
popular exprésase
tante do mesmo gruo dereito a compartir
con Francisco Vázquez
exclusivamente a través po municipal con
maior “cintura polítie José Bono, colega teu
de eleccións periódicas, ca”, que todos sabedesde os anos en que esmos que hai.
tabades os dous na órbiPero o que me
ta política e profesional non a través de enquisas
resulta máis sorde Tierno Galván (na
de dubidosa
prendente é que coa
época en que nos coñetúa formación xurícimos, cando viñeches a
cientificidade”
dica e a túa, tantas
organizar a entrevista da
veces proclamada,
oposición democrática
galega co vello profesor) a rexeitar esa es- adesión ao formalismo da democracia retratexia, e a manter unha liña “socialista ja- presentativa, utilices como argumento
cobina” aínda que teña máis de jacobina- contra a ilexitimidade que che reprochan
antinacionalista que de socialista. Entendo dun lado e do outro, o respaldo do partido
que como persoa de ideoloxía “socialista” é e máis o da cidadanía.
Doutor Pérez Mariño: nun sistema decorrecto que aterrases no grupo parlamentario do PSOE como diputado por Lugo, e mocrático representativo o respaldo popuagora na cabeza da candidatura local do lar exprésase exclusivamente a través de
PSOE. Pero o que non entendo, a menos eleccións periódicas reguladas polas leis,
que estivese completamente equivocado non a través de enquisas de dubidosa ciensobre o alcance da túa honestidade, que aín- tificidade, nin por recollidas de sinaturas e
da recentemente gabei, é que teñas utiliza- publicación de manifestos. Incluso no cado a inxenuidade da dirección do PSdG, a so de que neste momento contases co ressúa escasez de recursos humanos ou a súa paldo dunha maioría da cidadanía, que
debilidade fronte ás imposicións de Ma- podería constituírse cunha parte do elecdrid, para torpedear a estratexia de coali- torado do PP, reconciliado co alcalde preción de progreso desde dentro. Por certo, cisamente pola traizón á súa plataforma
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electoral, e unha parte do electorado do
PSOE, que aceptara a coalición co BNG
pero preferiría prescindir dela, manter a
alcaldía contra o espírito da lei é unha
fraude. Francisco Vázquez pode apelar á
cidadanía porque ten a maioría absoluta.
Pero o alcalde elixido grazas aos votos do
BNG non pode apelar ao seu partido, porque non é apoio abondo, nin a unha ciudadanía que carece nesta situación de mecanismo legal para expresarse, e que cando se expresou, manifestou o apoio
maioritario á continuación dunha coalición xa existente.
Non vou insistir na gravidade das consecuencias. Entre os comentarios publicados non vin ningún que mencionase o dano feito ao PSOE estatal e a repercusión
negativa nas vindeiras eleccións xerais, en
sinerxia coa situación creada na Comunidade de Madrid. Tampouco se menciona
que isto desacredita, dalgún xeito, á clase
política en conxunto (o cal pode ser unha
fonte de certa popularidade para un alcalde pouco “político”), polo que o PP non
debería contribuír a prolongar moito a situación, eludindo a moción de censura
que ten o dereito e a obriga moral de presentar. Moción que o BNG ten todo o dereito a apoiar sen necesidade de negociar
unha coalición hoxe considerada “contra
natura”, porque non sería para formar goberno conxunto, senón para restituír a legalidade que fora sorteada mediante unha
falsa coalición. Non o debería facer, aínda
que canto máis se prolongue a situación
mellor queda a súa imaxe, en Galicia e en
España, de goberno sen oposición “seria”.
Pero una cousa está clara: os danos son,
fagan o que fagan os partidos e fagas o
que fagas ti, parcialmente irreversibles.
Nin a credibilidade do PSdeG nin a túa
persoal van recuperar o nivel que tiñan inmediatamente antes desta desfeita. Aínda
así, o mellor sería que fagas o que polas
boas ou pola malas é inevitable: abandonar a alcaldía. Dimitir antes de ser “dimitido”. Polo ben do partido ao que non pertences pero representas no concello de Vigo, e polo teu propio.♦
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OS PACTOS PSOE-BNG EN CRISE
Por incumprir a ordenanza do galego

A Mesa presenta
unha reclamación
contra Mariño
A.N.T.
A Mesa Pola Normalización
Lingüística presentou unha reclamación administrativa contra Ventura Pérez Mariño polo
incumprimento da normativa
en materia de uso do galego.
No concello de Vigo existe unha ordenanza municipal,
aprobada hai quince anos por
unanimidade, que estipula
nun dos seus artigos que as
declaracións dos cargos do
concello deben realizarse en
galego. “No momento no que
tivemos probas de que o alcalde non cumpría a normativa e
ademais afirmaba que non
empregaría o galego nin nos
bandos, a Mesa fixo un chamamento a cordialidade e a
cordura”, comenta Carlos Callón, presidente da Mesa.
Producíronse entón as primeiras tentativas de reconducción do problema a través
de entrevistas con todas as
forzas políticas con representación no concello e varias
cartas dirixidas ao alcalde,
que non obtiveron resposta. A
pesar de que se constatou que
só un poucos políticos mantiñan a actitude “fóbica e cínica” de Mariño, a situación con
respecto ao uso da lingua galega non se modificou, segundo o responsábel da Mesa.

O seguinte paso foi presentar unha queixa ante o valedor
do cidadán, respostada cun informe no que se recollían as
declaracións do concelleiro de
Normalización Lingüística.
“Está cheo de mentiras. O concelleiro demostrou a súa incapacidade para desempeñar as
funcións de normalización lingüística ao xustificar que se
ampare a vulneración da normativa”, comenta Callón.
Foi entón cando a Mesa decidiu presentar unha reclamación administrativa. Agora Pérez Mariño ten un prazo para
respostala. De non facelo pasará a enfrontarse a un proceso
contencioso-administrativo.
A Mesa formula, a respecto deste problema, a seguinte cuestión, “se o alcalde
salta a ordenza, entón calquera persoa pode obviar a
normativa municipal cando
lle pete?”. “De que privilexios goza que lle permiten
cumprir as normas ao seu antollo, sobre todo se temos en
conta que se trata dun maxistrado?”, pregúntase Carlos
Callón. A Mesa presentou,
neste sentido, a denuncia
“para defender o lugar do galego, pero tamén por unha
cuestión de respecto aos usos
democráticos”. ♦

Vázquez dálle o apoio
ao alcalde vigués
Os socialistas coruñeses non
ocultan a súa preocupación. Á
posibilidade de perder a presidencia da Deputación coruñesa, únese o maior control que
Vázquez asume sobre o goberno municipal, retirándolle
competencias aos seus concelleiros. No fondo latexan as
distintas visións sobre os acordos co BNG e a loita pola sucesión do alcalde coruñés.
Ao día seguinte de que o futuríbel presidente da Deputación, Fernández Moreda, manifestase a súa disposición a que
seguise adiante o pacto asinado
co BNG, Francisco Vázquez
declaraba que o “BNG pode facer o que queira, tanto me dá”.
Moises Rei, responsábel provincial do PSdG-PSOE, apurou
a conciliar posturas, afirmando
que o BNG non se vai guiar polo
que diga Vázquez e pediulle aos
nacionalistas que “non supediten
o pacto da Deputación aos problemas de Vigo”.
Pero a acumulación de poder
de Vázquez no goberno munici-

pal preocupa. Primeiro deixou
practicamente fora do Goberno a
oito dos seus trece concelleiros,
limitando as competencias do
resto. Agora retíralles atribucións aos concelleiros deixando
valeiros tres dos nove postos que
conforman a comisión de goberno. Fontes socialistas da cidade
coidan que Vázquez “procurou
estas vacantes para que sexan
cubertas por persoas de confianza cando se aprobe a lei de
Grandes Cidades”.
Unha estrutura semellante
á que tenta implantar Ventura
Pérez Mariño en Vigo. A
coincidencia dos dous alcaldes
socialistas vai así máis alá do
rexeitamento dos acordos co
BNG. Lonxe queda aquel novembro de 1995, cando, logo
do debate sobre o Estado da
Nación, Mariño pedía a dimisión de Felipe González en rolda de prensa. Vázquez declaraba daquelas: “a presencia de
Mariño foinos imposta. Os feitos demostran que non tiña que
ter ido na candidatura”.♦

A ideoloxía de Pérez Mariño
MANUEL VEIGA
Cal é o papel de Galiza neste artiluxio ideolóRelatar a historia persoal de Ventura Pérez Mariño en
branco e negro, como agora pretenden os seus defen- xico? Galiza, historicamente máis atrasada e politisores e detractores respectivamente, resulta un acto camente mimética da política estatal, conserva as
pouco obxectivo. É a propia traxectoria do actual al- características que xa nun tempo, moito máis recalde vigués a que está preñada internamente de as- cuado, se fixeran visíbeis noutras nacións. (O que
pectos loábeis, así como doutros que poderían ser non quere dicir que áreas do Estado, supostamente
considerados preocupantes. Na parte positiva do seu máis modernas, non poidan padecer aínda males
balanzo hai que contar o procesamento de Mario semellantes). Son estas características o caciquisConde, aquel que estaba chamado a ser o Berlusconi mo, apoliticismo, desvertebración ou ausencia
español, a súa postura equilibrada e lúcida no caso dunha apropiada correlación entre intereses da soDolores Vázquez, cando a galega de Málaga era reite- ciedade e propostas políticas, etc.
A expresión moderna do rexeneracionismo é o
radamente linchada pola prensa e un ano antes de que
se demostrase a súa inocencia, ou a súa decisión non goberno de xestión que Pérez Mariño propugna para
acomodaticia co club Celta desde a alcaldía viguesa. o concello de Vigo, ao modo da empresa capitalista
Non embargante, Pérez Mariño é tamén o avogado que busca sempre, supostamente, a rendibilidade e
capaz de pasar, nun curto período de tempo, de de- acada en si mesma os límites máximos coñecidos de
fensor de terroristas a maxistrado da Audiencia Na- eficacia. Goberno de xestores dirixidos por un “ditacional, un tribunal especial, herdeiro do vello TOP da dor” ou patrón paternalista, que só reprime os subalditadura e de difícil enmarque no sistema xurídico de- ternos ao seu cargo cando é imprescindíbel, como un
mocrático; ou o candidato que se aliña coa asa menos pai recto e xusto, pero ao que non lle treme o pulso
galeguista do PSdeG e fai seu o ideario dos conserva- cando non ten máis remedio que recorrer á man dudores e dunha parte do PSOE que considera os na- ra. Velaquí o marco teórico da alusión ao presidencialismo, anunciada xa nos pricionalismos a principal ameaza
meiros días do goberno de coadisolvente coa que se enfronta o
lición de Vigo, velaquí o recurso
Estado e equipara o uso de calfracaso
deste
elitismo
á lei de grandes cidades para
quera lingua non castelá cunha
exerzan as distintas áreas
vía de hipotético despegue de
ilustrado provén non das que
municipais técnicos, non electos
atitudes terroristas. Pérez Mariño
converte, recorrendo á peor prác- súas intencións, senón da e sen partido, maiormente escollidos entre as profesións libetica sofística, as vítimas en culsúa visión reducionista rais ou na universidade e velapábeis, é dicir os galego-falantes
quí, por último, o para algúns
discriminados en impositores.
do mundo”
estraño chamado a todos os par¿Como entender entón este
tidos a formar parte dunha espepersonaxe contraditorio, que, no
cie de comisión de notábeis que
paradigma da súa ambivalencia,
se nos presenta como apolítico ao tempo que accede supervisaría e lexitimaría a xestión do concello.
Non hai dúbida de que unha proposta deste esa postos de deputado ou alcalde, que descualifica o
PSOE, aínda que unha e outra vez acepta integrar as tilo, que se xustifica habitualmente aludindo ao casúas listas? Cal é o seu ideario? Existe algunha teoría os anterior (a crise da Restauración, o caos de Vigo
política que explique esta gama variada de atitudes? e o descreto da política de intereses, causantes supostamente de ambas as crises) ten os seus atractiPensamos que si.
As teses de Ventura Pérez Mariño florecen en pe- vos e, a primeira vista, resulta para algúns a única
riodos de crise (a crise do Goberno de Felipe Gonzá- saida viábel. Pódese lembrar a acollida, sen apenas
lez, a inestabilidade viguesa cun partido descomposto queixas, de Primo de Rivera, apoiado mesmo polos
a nivel local) e teñen os seus alicerces nas propostas agraristas, por algúns galeguistas e por partidarios
de rigor rexeneracionista de Maura, de Joaquín Costa da Mancomunidade catalá, entre outros, que non
e de Primo de Rivera, entre outros. Algún lector con- tardaron máis de un ano en sentírense desilusionasiderará atrevida esta xénese, tanto pola distancia dos e en comprobar como as súas esperanzas non
temporal que abrangue como polo diferente marco de eran só defraudadas, senón mesmo contrariadas.
Porque, quen nos di que as propostas destes rereferencia: un Estado nun caso, unha cidade no outro.
Mais quizá estas desigualdades na extrapolación se xeneradores son as adecuadas? Con que elementos
vexan atemperadas ao pensar que as ideas de Pérez correctores contan, se o sistema democrático é taMariño non son patrimonio exclusivo seu. Hai no Es- chado de inservíbel ou, cando menos, posto en cotado español outras persoas que as comparten. Sería o rentena? As experiencias rexeneradoras, da ditaducaso, por exemplo, de Baltasar Garzón e de varios dos ra de Primo de Rivera á cidade-estado coruñesa,
baróns que aínda se albergan baixo a sigla socialista. acaban ben pronto enfeudándose coa caste política
En Galiza, sen ir máis lonxe, a figura de Francisco que dicían querer derrubar. O seu pretendido rigor
Vázquez obedece a un esquema semellante. Polo tan- remata en corrupción e só o autoritarismo permato, cabería entender o caso de Pérez Mariño, non só nece como marca do sistema.
O fracaso deste elitismo ilustrado provén non das
como inmerso nesta corrente histórica que de cando
en vez emerxe a modo de solución milagrosa, senón súas intencións, que poderían, segundo os casos, reque ben podería ser tomado como exemplo ou banco sultar admisíbeis, senón da súa visión reducionista
de probas para unha proposta de maior alcance e de aí do mundo. O intento de apresar a realidade nun puño
lúcido e decididor cabe no caso dun xuíz, pero non
o seu interese e importancia.
Pero, en que consiste o pensamento rexenera- no dunha sociedade complexa. A democracia, por
cionista? España, co seu complexo de inferioridade polémica que resulte, non fai máis que reflectir e darrespecto a outros paises europeos máis desenvolvi- lles saída a contradicións reais. Ventura Pérez Maridos, foi terreo propicio para os que, anoxados por ño, como fixeron no seu día algúns construtores de
unha suposta psicoloxía feble dos españois, uns Vigo, pretende pechar con cimento as correntes de
constumes considerados ancestrais e uns hábitos auga soterradas que descenden a ladeira do Vixiador
políticos detestábeis como o caciquismo, propugna- até o mar, ignorando que iso condena á cidade, aínda
ron un proxecto modernizador que, dada a mencio- máis, a frecuentes e irresolúbeis inundacións.
A fin de contas, a historia ensina que o cambio do
nada ineptitude das masas atrasadas, só se podía
acometer desde as elites e, dada tamén a contami- poder democrático polo poder “xestor” adoita acabar
nación e o descreto dos partidos e da política mes- nuns casos como o rosario da aurora e noutros en fasma, só se podían levar a cabo desde unha proposta cismo. A Ditadura de Primo de Rivera levou a cabo
de salvación nacional. Cal era o método para levar algunhas cousas boas e razoábeis, pero non resolveu
a porto unha iniciativa tan arriscada? Pois a inte- ningún problema estrutural e incrementou o caos sogración nesta de todos os elementos útiles que o cial e a inoperancia. A súa saida foi a República. A Fadesexasen, dirixidos por esa elite ilustrada, e a ame- lanxe, anos máis tarde, dirixida por José Antonio, fiaza de man dura para os díscolos. Claro que, dado llo do xeneral, inspirouse en parte no rexeneracionisque se trataba de facer a revolución francesa sen as mo, pero coidouse de erradicar concienzudamente
masas, o sistema acabou parecéndose máis ao seu calquer disidencia que, desta volta, pudese poñer en
cuestión os seus fins.♦
antecedente e inimigo, o despotismo ilustrado.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cando Blanco
propuxo a Pérez
Mariño para
encabezar a lista de
Vigo, algúns, no
comité federal do
PSOE, levantaron a
súa voz crítica. Agora
non llo recordan. Coa
mirada abonda.
Tamén lembran que
Blanco foi o introdutor
de Tamayo na lista de
Madrid. Algún xa foi
ao arquivo para ver
onde estaba Blanco
cando a fichaxe de
Roldán. Pero non hai
que pasarse. Daquela
só era concelleiro en
Palas.

Efemérides. Esta
semana cúmprense
trinta anos da
chegada de Cruyff a
Barcelona. Vitoria
sobre o Granada de
catro a cero. Marcou
o inicio da
transición.

Volven os Pecos.
Con valentía. Sen
disimular as canas e a
alopecia. Háblame de
ti cantaban. Tamén
volveron as Amistades
Peligrosas, Esteso,
Pajares. E Joselito,
non a cantar, pero si
a lembrar, con
Parada, os vellos
tempos. Volverá
Aznar a gobernarnos
dentro de vinte anos?
En todo caso, mellor
iso que os que nunca
se deron marchado:
Manolo Escobar, a
Pantoja, Manuel
Fraga.

Vigo: Atitudes que
agravam o problema

A

cidade galega mais importante, a mais
povoada, a mais produtiva, segue a
sofrer a maldição quase bíblica (pola
sua antigüidade) de uns governos municipais
inadequados. Nem na denostada ditadura
nem na louvada democracia tivo esta cidade
regedores municipais que soubesem canalizar
as suas necesidades e dar-Ihe a dimenssão cidadana que precisa para o seu despegue e para o benestar dos seus habitantes.
Hoje asistimos perplexos fronte a um novo
atranco ja nom só para o seu normal desenrolo
que tambem para a tranquilidade dos seus cidadaos. A intranquilidade aposentou-se em todos nos com os peores presagios de futuro, especialmente porque nom é nada tranquilizadora a atitude das forzas políticas em cuios líderes, ao menos os municipais, ja nom se confia.
Uma parte da direcçóm do BNG lanza
descalificacões altisonantes, amenazas apocalípticas e propostas innegociaveis (digo uma parte
porque muitos outros integrantes de esses órgaos directivos guardan prudente silêncio). Quando o certo é que a decissão que tomou Ventura
Pérez Mariño foi nem mais nem menos que a
que devera haver tomado no seu momento Lois
Pérez Castrillo quando o enfrontamento e atitude chulesca de Príncipe. Faltou decissão em
aquel momento. E as circunstãncias era muito
mais propícias do que som agora; daquela a cidadania houvese compreendido uma resolução
do entom Alcalde cesando a Príncipe pois era
evidente que estava a complicar a governabilidade municipal, actuando com prepotência e autentico desprezo tanto para o grupo de governo
como para os intereses da cidade; e nom houvera pasado nada se nos primeiros tempos de haver
tomado a decissóm da ruptura os concelheiros
representantes do BNG dedicaram seus esforzos
a fazer de Vigo uma cidade mais cómoda, se coidasem da limpeza das ruas, da racionalidade do
tráfico, da reducção de ruidos, da recuperação do
casco velho, de chegar a acordos com a Zona
Franca e o Porto, etc., duma mão-cheia de actuacions que veriam e disfrutariam todos os vigueses, aínda que houvese que retrasar, por falta
de maioria para aprovalos, projectos de grandes
actuações. Como hoje, resultaría bem difícil (ou
de um coste político importante) conseguir
maiorias precisas para uma mocióm de censura.
Nom falo de utopias: bem perto temos outra cidade gobernada tambem polo BNG que na anterior legislatura prescindiu do seu sócio de governo e levou adiante uma política municipal que
rematou covertindo a Ponte Vedra num espelho
de convivência e benestar ciudadano.
Possivelmente nom foi o de agora o momento nem o motivo propícios para tomar a
decisão de rupura, pois a gente fica muito sensibilizada no tema urbanístico e a lógica desconfianza vai salpicar a todos os grupos políticos com representação no Concelho. O comentário entre a gente normal e incluso entre
parte da militáncia do BNG é por qué se chega a esta ruptura no tema do urbanismo ha-

NEMÉSIO BARXA

Ante a crise do goberno vigués, o autor resalta os erros do
PSOE, pero tamén do BNG, sobre todo as súas concesións no idioma e o non ter tomado medidas semellantes na anterior lexislatura.
vendo cedido no seu momento em algo muito
mais importante ideologicamente como é o tema do idioma. Muito teriamos que falar da
que parece nova filosofia urbanística do BNG
e algúm dia adicar-Ihe-ei um comentarío.
E, como parte de todo o problema, sémelha-nos fora de lugar a imisericorde desANA PILLADO

calificação que sem trégua fai o anterior alcalde do seu sucesor... depois de ser defenestrado. Na mediocridade dos alcaldes vigueses Lois Castrillo nom destaca e nom pode
andar de pavão sobre os erros ou falta de logros de Ventura porque os vigueses tenhem
memoria e todavia é muito recente o escaso
éxito da sua gestióm
municipal na anterior
legislatura. Penso que
esa atitude de escárnio,
que nom comparto
nem justifico pero que
compreendo, é consequência da permisividade ou ánimos que
receve de determinados persoeiros do Bloque, nos que resulta en
cambio totalmente rejeitável.
Porque essa é outra.
No canto de dominar e
reconduzir o problema
optou-se pola agressão
verbal, o insulto, o espalhamento do problema a toda Galiza e as
posicións numantinas,
que podem ser um grave impedimento para
achegamentos futuros.
No canto de conversas
privadas com responsaveis do Psoe optuo-se
por sacar os pareceres e
juíços aos jornais, alimentando a desinformazóm e tendenciosidade dos noticiários e
artigos de opinióm. Optouse por dar a imagem
de desentendimento,
gresca, incapacidade de
diálogo, íngovernabilidade... E agora que fazemos?, entregamos ao
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Acabar
coa chega de bois
Fiquei abraiada e indignada pola
portada e a “reportaxe” interior
do número 1.100 de A Nosa Terra titulada “Relato dunha das últimas loitas celebradas na Galiza.
A chega de bois, unha tradición
que desaparece”. O autor, Afonso
Eiré lamenta a case desaparición
dunha tradición que, e cito as súas verbas “florece en Portugal”.
Entramos no debate segundo o
cal o tradicional se xustifica per
se. Asi, xustifican os terratenentes estremeños as touradas
porque segundo eles aseguran a
supervivencia dos touros de lídia;
noutro eido, tamen é esta mesma
tradición a que xustifica que perdure unha práctica tan bárbara
como a mutilacion xenital das
nenas na Etiopía. Asi, constata-

mos este desexo dos seres humanos de dominaren a Natureza e as
persoas, acarreándonos a esta sociedade onde reina a violencia.
As chegas de bois ou tomas de
forza consisten na loita de dous
bois enfrentados artificialmente
para que gañe o máis forte; se se
trata de desmarcarse dos andaluces ou dos estremeños, perpetrando unhas práticas aínda vivas en
Portugal, pero case mortas do outro lado da Raia, coido que poderiamos ollar por outras cuestións
máis enriquecedoras como os intercambios literarios ou musicais.
Lamento tamén a desaparición do
xornalismo de investigación que
caracterizaba ANT, pois quería
resaltar que esta reportaxe non
conta con referencias de veterinarios, técnicos e ignora que, o
ano pasado, se levou a cabo unha
acción polo conxunto das asociacións ecoloxistas galegas, e

quixera destacar especialmente
ADEGA, Amigos da Terra e a
FEG en colaboración coas Sociedades Protectoras de Animais e
Plantas para que a Consellaria do
Meio Ambiente denegue a celebración das chegas de bois solicitadas polos alcaldes dos concellos
de Muiños, Calvos de Randín e
Xinzo da Límia. O acordo foi dado apesar de vulnerar a lei 1/1993
que proibe taxativamente a utilización de animais en espectáculos, pelexas, festas populares e outras actividades se iso lles pode
ocasionar danos, sufrimentos ou
facelos obxeto de tratamento antinatural. Tamén vulnera a Declaración dos Direitos dos Animais
aprobada en 1978 na Asemblea
Xeral da ONU e da UNESCO e
intimamente ligada coa Directiva
de carácter sanitario do Consello
da Europa 95/29/CE de 29 de xuño de 1995 e ignora as instrucións

do Valedor do Povo que emitiu un
informe desfavorábel.
Enfin, espero que estes combates que resaltan o máis brutal e
cruel da natureza humana sexan os
derradeiros e que as xeracións vindeiras non sofrerán vergoña diante
deste selvaxe espéctaculo e quero
facer esta pergunta: quen, aparte
dos desinformados forasteiros, paga un billete e aposta (eso é, tamén
é un negocio que move moitos
cartos, da mesma forma que os
combates de cans ou galos!) gozando do espectáculo esperpéntico
do sufrimento animal? Por último
non quixera rematar sen agradecer
ao señor Eiré por brindarme a
oportunidade de sacar á luz un tema pouco coñecido que foi intencionamente ignorado pola imprensa excepto por ANT.♦
ISABELLE KERDUDO,
MEMBRO DE ADEGA.
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Se fosen aliens

Vén da páxina anterior

PP os governos que compartimos ou podemos compartir com o Psoe?, desistimos de
ser alternativa de governo até que consigamos maioría absoluta?, temos que tragar o
dito e ceder na demasia?, e que dicer de esse órdago de possibilidade de pactar com o
PP? Nom é gratuito solicitar dos nossos dirigentes mesura e moderação, meditar muito antes de falar em momentos tanto complicados como estes. Penso que se deve
preservar a participazóm de Quintana na
carreira de despropósitos que se está a realizar pois está passando da discreção inicial
a assumir ultimamente as posturas mais excesivas. Por certo como é que se desautoriza aos poucos dias a sua sensata manifestazóm inicial de que nom era pensável cualquer alianza com o PP? Nom ajuda nada à
imagem de quem se pretende lanzar como
candidato. Talvez todos deveriamos aprender algo do Secretarío de Orgaização que é
o que em todo momento está pondo serenidade, templanza e cordura.
Meu conhezimento da historia me leva a ser anti-psoe, mas no momento actual nom há mais possibilidade para governar e intentar transformar a sociedade
galega cara o asentamento do nacionalismo e o progresso que passar por alianzas
com outras forzas políticas, sendo a única
forza assumível o psoe (polo menos temos alguma coincidência no tema social,
aínda que discrepemos no nacionalismo,
mas com o PP carecemos em absoluto de
sincronia). Por eso nem podemos rachar
as posibilidades de diálogo nem dar o espectáculo de desentendimento e indiscriçóm que estamos a dar e que pode ter
um importe custo eleitoral.♦

MARÍA REIMÓNDEZ
ai unhas semanas estiven no Banco maléfica ó ver os pequenos humanos na rúa coMundial. Son ironías que ten a vida. as súas cazolas como consecuencia. Ou o alien
Eu, precisamente eu, estiven no Banco maior co seu comité para a rexión de África
Mundial. Non outra persoa á que lle importen ameazando a Meles Zenawi, o presidente etíoun carrizo as súas políticas. Ou unha que pen- pe, con comelo coma unha rata se non paga case que fan cousas moi bonitas polos pobres, da ano eterno os 100 millóns de dólares de débeda. O alien maior frega as mans
animalciños. Pero non, tocoume
cando ve as imaxes da fame, cana min. Como xa debe ser obvio a
do oe que en Etiopía non hai escoestas alturas, non fun ó Banco
máis
las e a xente debe vivir da caridaMundial para reunirme co seu
presidente e poñelo a caldo, para doloroso pensar, de. Mais os aliens saben tamén
que teñen que disfrazarse para sodicirlle que o mellor que pode faque eses que brevivir entre os humanos e mancer o Banco Mundial polo muntelos calados, non se poden permido é desaparecer. Fun ó Banco
deciden o
tir unha revolución. Por iso decide
Mundial para ser testemuña, sen
posibilidade de voz. Por suposto
designio de presentar bonitos programas de
axuda para os mesmos males que
non podo revelar nada do que se
millóns de
el crea, rindo aínda máis coa inotratou nesa reunión, así é o códidestes humanos, que lle
go deontolóxico dunha intérprepersoas sen a cencia
dan a man e as grazas por poñer
te. O que si podo contar son as
parches,
para evitar que esas plecousas que se me pasaban pola
súa
bes farrapentas lle invadan os docabeza mentres o estómago se
participación, minios dos coches enormes, o dime encollía en pequenos grumos
lapido e a contaminación a grande
de angustia e cabreo intenso, que
non
son aliens, escala.
xa comeza a parecer o meu estaE mentres o alien maior frega
do natural.
senón seres as mans
no seu enorme despacho
Mentres sentaba na pequena
con vistas ó Capitolio, unha resala, nun edificio colosal, pensaba
humanos”
sistencia calada vaise organizanque se fosen aliens todo sería máis
fácil. Sería máis fácil comprender que un gru- do. Nós, que sabemos que eles son aliens,
po de aliens, alleos ó xénero humano se dedica imos dar o noso golpe de gracia pouco a poua xogar coas vidas de millóns de persoas. Co- co. Presentándoos como os aliens que son,
mecei a imaxinar o alien maior asinando plans alleos ás necesidades dos seres humanos.
Sería, si, moito máis fácil. Ata as pacide axuste para Arxentina e rindo a gargallada
fistas observaríamos a posibilidade dun enfrontamento violento para expulsar o alien
Lois
de entre nós. Se cadra por iso é máis doloroso pensar que eses que deciden o designio
de millóns de persoas sen a súa participación non son aliens, senón seres humanos. Seres humanos que non permiten que
os seus fillos pisen o lixo nin a distancia,
pero ós que non lles importa que os fillos e
fillas de persoas coma elas morran nas rúas,
que se trafique con eles, que se lles envíen
bombas por enriba da cabeza, nin sequera
que a muller salvadoreña que traballa na súa
casa tivese que deixar o seu propio país para virlle limpar o váter.
E ó final, co estómago cheo de ira, acabo
pensando se realmente non serán aliens de
verdade. Os aliens do capital. Aliens do money money, as súas palabras son moedas dun
cuarto de dólar que reducen toda vida a unha
suma de cantidades. Aliens que precisan que
se lles demostre o valor económico da dignidade. Pero a dignidade, nós sabémolos, non
cabe no vil metal. A resistencia tamén está en
marcha. Agardámoste.♦
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Correo electrónico: info@anosaterra.com

REPRESENTANTE DOS GRUPOS
ECOLOXISTAS NO CONSELLO
GALEGO DE PROTECCIÓN ANIMAL

O alcalde de Vigo e a
legalidade do galego
Non pretendo convencer a ninguén da necesidade, da urxencia,
de falar galego. Só quero facer
reflexionar sobre a situación da
lingua galega, e máis en concreto na cidade de Vigo.
Hoxe Vigo conta cun alcalde
que fala español, non só na súa esfera privada, senón tamén na vida
pública, na comunicación ante a
cidadanía galega. Que o faga na
súa vida privada, nin que dicir ten
que, non abraia, pero que non empregue o galego nin nas comunicacións escritas nin nas orais que
parten do seu despacho de presidente da corporación e alcalde da

cidade, si. E si, sobre todo, cando
sei que está a infrinxir unha norma, a Ordenanza de Normalización Lingüística aprobada o 31 de
marzo de 1989 polo pleno e publicada no BOP o 17 de maio do
mesmo ano. El, como coñecedor
das leis, debería saber que non só
está desprezando unha sociedade
ao desprezar a súa lingua e cultura, senón que está conculcando
unha norma, e non o fai precisamente ignorándoa, senón sendo

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

coñecedor da súa existencia. Curiosa decisión esta, a de violar unha norma por parte dun avogado
profesional. Ademais, supoño que
a ninguén lle pasará desapercibida
a chuleria con que o fai. El, se non
emprega o idioma galego en público é porque non lle dá a gana,
claramente. Que terá a nosa lingua
para que non lle gusta ao alcalde?
Hai leis que gustan máis e outras menos, leis que gustan a uns e
desgustan a outros. Pero a lei,
mentres é tal, mentres estea vixente no ordenamento xurídico, hai
que asumila e cumprila. É un deber dos poderes públicos, especialmente alcaldes e corporacións,
recollido expresamente no artigo
9.1 da Constitución. Aquí atopamos a división de poderes: o lexislativo e o executivo, as leis e o
goberno. A ordenanza e o sr. Alcalde. O sometemento do poder
executivo á lexislación. O Estado

de Dereito. Esta norma, ademais,
está moi clara, non dá pé a interpretacións variadas ou rebuscadas. Porque di asi: Capítulo IV
(...) “ Artigo XI. Os cargos do
Concello expresaranse normalmente en galego nos actos públicos celebrados en Galicia, sempre
que a intervención sexa por razón
do propio cargo”. Outro cantar é
se unha persoa, que se denomina e
presume de xurista e legalista, decide non acatar a legalidade.
Asi, como chocaría que un alcalde dunha cidade alemá se negase a dirixirse á cidadania e ao funcionariado en alemán, por exemplo, debera parecernos sospeitoso
que unha persoa estudada como o
Sr. Pérez Mariño renegue e non
quera facelo en galego. Só lle pido
que reconsidere a súa postura.♦
ELSA QUINTAS
(VIGO)

Leccións de lóxica.
O PSOE de Vigo
acusa ao BNG de
facerlle a pinza co PP,
mentres o alcalde
socialista de Santiago
pacta, ante os
fotógrafos, cos
conservadores. Todos
no PSOE lle piden ao
BNG que volva aos
pactos, menos
precisamente Pérez
Mariño que cala.
Pérez Mariño esixe a
axuda do partido
ante a súa difícil
tesitura, pero non se
afilia. Un xoves o
PSOE vigués retíralle
as dedicacións
exclusivas ao Bloque
e ao luns seguinte
intenta devolverllas,
ampliadas. Me has
dejao el corazón
partío que cantaba
Alejandro Sanz.

Parte da mocidade
despreza o acento
galego. A
mentalidade non é
nova, só que agora
ten un nome distinto.
Chámanlle o efecto
Michael Jackson.

O 58,1% dos
españois opina que
todos os partidos son
iguais. Con todo, de
elección para
elección apenas se
modifica o voto. O
que quere dicir que
iguais si, pero que
ninguén confunde a
súa vaca coa do
veciño.

O consumidor
paga o 600% máis
do que cobra o
agricultor. Non
vivimos nun réxime
socialista, nin
capitalista, senón
intermediacionista.
Ou seña, que estamos
nas mans dos que
antes se chamaban
tratantes.♦

Nº 1.102 ● Do 30 de outubro ao 5 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

Dous destinos
BIEITO IGLESIAS

A

Barreiro
analiza
a estratexia
socialista
Xosé Luís Barreiro Rivas
analiza en La Voz de Galicia
(25 de outubro) a táctica socialista viguesa a respecto
do BNG: “primeiro aferróllase ao alcalde nacionalista
até convertelo nunha marioneta; despois gáñaselle a
dianteira na particular contenda intra-coalición e pídeselle un exercizo de responsabilidade que premia coa
alcaldía ao socio máis díscolo; e por último empézanse a
tomar decisións racionais e
éticas que tratan de demostrar que en Vigo vén de nacer unha estrela”. “Detrás da
crise de Vigo, engade o comentarista, hai unha toma de
conciencia do dilema que o
PSOE lle formula ao BNG,
ao que non se lle deixan
máis opcións que facerse o
harakiri ao servizo do PSOE
ou tirarse polo barranco á
gloria do PP”.♦

Madrid e
a corrupción
José Antich, director de La
Vanguardia editorializa sobre a derrota socialista en
Madrid (27 de outubro):
“Pódese dicir máis alto, pero
non máis claro, e é evidente
que o simple albisque da
volta á corrupción no PSOE
non foi pasado por alto polos
electores, que teñen demasiado perto os escándalos
protagonizados na derradeira
época dos gobernos presididos por Felipe González”.♦

Ventura Pérez Mariño.

sións socialistas. “Alguén
debe comparecer, afirma,
para dar conta de decisións
averiguadas erróneas que
ademais estiveron marcadas
por un plus de capricho persoal. Por exemplo, a de que
Trinidad Jiménez encabezase a candidatura ao Concello de Madrid, a de que
Ventura Pérez Mariño estivese á fronte da lista para o
Concello de Vigo ou a de que
fose van o intento para situar
a Gregorio Peces Barba como remprazo de Rafael Simancas na repetición das
eleccións á Comunidade Autónoma Madrileña”.♦

Votar en
Madrid ‘contra
Ibarretxe’
Federico Jiménez Losantos

comenta a xornada electorial
madrileña en El Mundo (27
de outubro). “Toda esa xente
humilde da España profunda,
mulleres case sempre, coa
cara de frio que impoñen as
circunstancias e falando un
español rotundo, serio, gramaticalmente perfecto, aparécenseme revestidos dunha
xenuina e popular maxestade
(...) Se cadra esa sensibilización nacional e democrática
do domingo non ma daba votar en Madrid, aínda que seña
como votar desde calquera
sitio de España, senón porque ao votar desde a capital
da Nación por segunda vez
en cinco meses parecianos
acentuar o rito cívico, solemnizar o venturoso trance de
votar. Se cadra faciamolo
porque non votabamos contra Simancas, Fausto, Esperanza, nin sequera contra
Tamayo. Se cadra, se cadra é
que estabamos votando todos
contra Ibarretxe”.♦

Esperanza Aguirre e Juan José Ibarretxe.

Pérez Mariño,
un ‘capricho
persoal’
O veterano xornalista Miguel Ángel Aguilar analiza
en El País (28 de outubro)
algunhas das últimas deci-

VENTURA & COROMINA. La Vanguardia, Martes, 28 de outubro de 2003

direita imítase en toda parte, dase un aire independentemente do
nicho ecolóxico que habite. Porén, tal semellanza resulta
enganosa a pouco que un escaravelle na tona das aparencias.
Vén de triunfar a xenofobia en Suíza, sobre a base dos agricultores de
fala alemá da rexión zuriguesa e, de maneira aínda máis rotunda, entre
electores das áreas francófonas. Sírvalles de ensino ós que pensan que
o racismo se expresa invariablemente en alemao. Díxome un paxariño
–un paxaro emigrante, pero criado en aniñada de Arzúa– que, en Alsacia, apenas existe o irredentismo proteutónico. Alí o pobo non reivindica en alta voz a lingua e a cultura xermánicas por evitar que o
confundan cos nazistas perdedores da Segunda Guerra Mundial.
Apoiándome nunha certa familiaridade coa humana condición, sospeito
que se distancian da cousa vernácula non tanto por eludir o parecido
con Hitler como por safar do título de derrotados. Coñecín a un galego
traspoleirado en Zurich ó que lle saíron dous renovos: unha filla estudada en Madrid, hoxe asesora xurídica do negocio inmobiliario e figurante no elenco dos elixidos (É amiga de Ruiz Gallardón, confidencia o
seu pai orgulloso, pois caro lle custou pagar esa carreira conducente á
cima social); e outro fillo, asasinado por un anciao helvético cando cociñaba vitela en xardín comunitario. O vello xenófobo queixouse da fumeira do churrasco, disparou convencido de cazar unha alimaria
albano-cosovar. Esta saga exemplifica dous destinos direitistas: o ramo
suízo mata razas inferiores; a póla galiciana sepulta as baixas en
combate e catapulta os sobreviventes adulando ós donos da vara e da
besta. Servir e facer a rosca, velaí as armas delicadas da fraqueza.♦

Un Espía no Reino de Galicia

As frases célebres
MANUEL RIVAS

U

n país faise, ou desfaise, tamén a golpe de frase. As frases
célebres son como marcas nun camiño, chanzos na historia ou tatuaxes na memoria colectiva. As mareas vivas do tempo pousan
ditos que fican nos areais como logogrifos que nos axudan a interpretar
unha xeira da humanidade. E eses restos, eses paos pulidos, amosan
tamén a calidade da madeira dos gobernantes, a carpintería do poder. O
franquismo, por exemplo, produciu toneladas de discursos e arengas, carretas e carretas de lixo mental. Pode alguén lembrar algunha frase do
dictador que teña unha frangulla de peso, unha miga de valor en termos
de humanidade? Algo que non feda a podre ou que non nos mova a unha risa triste? Os únicos trazos de intelixencia que subliñan os biógrafos
de Franco son os seus silencios. Que ben calaba, o cabrón!
Si, os países fanse e desfanse co cicel da linguaxe. Nunha soa
frase, Castelao, o presidente que nunca tivemos, fixo a un tempo a
mellor diagnose e a denuncia máis afiada da historia contemporánea
de Galicia: “O galego non protesta, emigra”. En rápida pescuda,
podemos lembrar frases que marcaron un tempo, que sobreviviron á
grandilocuencia dos discursos porque tiñan un sentido aquelado sobre
os ombros e o lampo do estilo. O Mahatma Gandhi que, no 1922,
soubo dicir cando era xulgado por sedición: “A non violencia é o primeiro mandamento da miña fe, e tamén o derradeiro mandamento do
meu credo”. O Churchill que sobre as ruínas de Londres, en maio do
1940, tivo o valor de declarar ao seu pobo: “Non teño nada que ofrecer agás sangue, sacrificio, suor e bágoas”. O De Gaulle que un mes
despois, en xuño do 1940, non achanta fronte á entón invencíbel maquinaria nazi: “Francia perdeu unha batalla! Pero Francia non perdeu
a guerra!”. Ou o Kennedy que expresou un interesante dilema aos estadounidenses: “Non preguntes o que o teu país pode facer por ti
senón o que podes facer ti polo teu país”. Seguido doutro que hoxe se
presta a unha boa retranca, dirixido aos cidadáns do mundo: “Non
vos preguntedes que pode facer América por vós senón que é o que
podemos facer xuntos pola liberdade do ser humano”.
Non é moderna, pero para min, desta caste de frases, unha das
que máis me chista da historia é a resposta que lle deron os de Esparta a Alexandre Magno cando pediu adhesións para ser declarado
deus, nada máis e nada menos. O resto dos gregos, empezando por
Xaime Pita, votaron a prol con entusiasmo. Pero os espartanos
acordaron con moita sorna: “Quen queira ser deus, que o sexa!”.
Alguén podería pensar que na Galicia recente, e no tocante aos
gobernantes autonómicos, estamos orfos de frases históricas, de brillantes
máximas e de lemas engaiolantes. Pois non. Pola contra, é difícil atopar
mundo adiante unha ágora con semellante capacidade locutora e densidade semiótica. As inventivas dos homes de estado na España da transición
son fugaces muxicas en comparanza cos relampos dialécticos dos nosos
ciceróns. Vexamos tres exemplos: “Podo prometer e prometo” (Adolfo
Suárez), “Vivimos no mellor dos mundos posibeis” (Felipe González) e
“España vai ben” (Aznar). Pólvora mollada, merengue ególatra, se as
apoñemos á enxebreza universal do “Aquí pasou o que pasou” de
Manuel Iglesias Corral. Iso é todo unha biblia! O día en que os asesores
de imaxe lla calcen así a Bush entón si que chegou a fin da historia. Xa o
estou a ver na ONU, despois da Apocalipse: “Aquí, machiños, pasou o
que pasou”. Da mesma extraordinaria xorne son aquela “Gañar gañamos,
pero non sabemos quen”, de Pío Cabanillas. Ou esa marabilla futurista de
Fernández Albor: “Ti estate por aí que xa te chamarei”. Agora ben. Que
frase de frases, que estalo dialéctico, que excelencia, onde van parar
Gandhi, e Churchill e Kennedy, cando oímos a Fraga Iribarne aquel
inverno o de “Se non foras muller, dábache dúas hos...”?♦

Latexos
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X.L. FRANCO GRANDE

T

odo parece indicar que
hai unha resistencia
xeral no Iraq e, ademais,
que está ben organizada. Iso
é o que poñen de manifesto
os actos que nos últimos días
crearon tanto terror; pero,
cómpre subliñalo, non terror
ó chou senón moi ben
escollido e premeditado. Por
exemplo, a policía iraquí é
un obxectivo moi procurado
e, como sinalan algúns, son
lóxicos eses ataques porque
esa policía é a longo prazo a
única forza que pode opoñerse á resistencia. E o ataque á
Cruz Vermella, para outros,
suxire un elemento da Yihad
(guerra santa musulmana). E
non digamos xa o ataque,
claro e directo, a Paul Wolfowitz, o número dous do Pentágono.
Pensan algúns que o único camiño que queda para
endereitar as cousas é a
democracia. De aí o
importante que é, din, ir creando estruturas de goberno,
como defende o ex embaixador estadounidense, James
Dobbins. E non ten o menor
reparo en sinalar que no Iraq
pasará o mesmo que ocorreu
nas anteriores ocupacións dos
EE UU en Alemaña e no Xapón, na posguerra, e as transformacións máis recentes en
Bosnia e Kósovo.
É tanto o seu optimismo
que imos transcribir un parágrafo dun informe sobre a situación no Iraq publicado pola Corporación Rand e polo
mesmo Dobbins: “A
reconstrución nacional non é
só reconstrución económica.
Trátase máis ben dunha
transformación política. A
extensión da democracia en
América Latina, Asia e partes
de África suxire que esta forma de goberno non pertence
só á cultura ocidental ou ás
economías industrializadas”
Engadindo aínda que o que
“distingue a Alemaña, o
Xapón, Bosnia e Kósovo de
Somalia, Haití e Afganistán
non son os seus niveis de
ocidentalización, senón o nivel de esforzo que os EE UU
e a comunidade internacional
inverteron a prol da súa
transformación económica”.
Fronte a tanto optimismo
cómpre ter en conta que as
ocupacións dos EE UU,
aínda nos casos de Europa e
o Xapón, non trouxeron por
si mesmas máis democracia,
e só se limitaron a axudas
militares e económicas; pola
contra, levaron máis miseria
e inestabilidade a países de
estruturas tribais de Asia,
América e África. Sen esquecer tampouco que, por agora,
o verdadeiro logro por eles
acadado no Iraq é, como di
Le Monde do día 25, ter creado un dos maiores teatros de
operacións do terrorismo
islámico.♦

A sentencia, favorábel aos veciños, chega coas casas asolagadas

Xustiza pasada por auga no encoro do Umia
H. VIXANDE
O Tribunal Supremo deulles a razón aos veciños
afectados polo encoro do
Umia e indicou que a expropiación urxente non era a vía
para a construción da presa.
Contodo, o fallo chega cando
as fincas e as casas están asolagadas porque a Xunta realizou as obras sen que houbese unha sentencia firme.
Xosé Ramón Ballesteros quedou sen a súa casa na Pontenova, Moraña, porque ficou asolagada polas augas do encoro do
Úmia cando a Xunta decidiu, en
decembro de 2001, pechar a
presa sen avisar. “Era e son propietario da casa e pago puntualmente a contribución”, explica
Xosé Ramón, que engade que
“agora o Supremo volveu a darnos a razón e ratificou que as
expropiacións eran nulas”.
No outono, a empresa que
explota a presa, Hidroeléctrica
Cortizo, baixa o volume de auga encorada para prever crecidas do río que podan facer rebordar o embalse. É nesa época cando a casa de Xosé Ramón Ballesteros queda na superficie, debaixo unha das pontes construídas para salvar o
encoro. “Quedan uns mobles
desfeitos, pero pouco máis
–explica Xosé Ramón–, tiña libros, recordos familiares... todo desapareceu, até marcharon
coas fiestras”.
Xosé Ramón vive en Vigo e
empregaba para veranear a súa
casa á beira do río Umia. “As
miñas fillas viñan moito máis e
eu valoraba a posibilidade de
virme a vivir aquí cando me xubilase”, explica o propietario.
Ademais da casa, Xosé Ballesteros perdeu 3.550 metros
de terreo asolagado polas augas. “Tamén levo gastados
3.500 euros en avogados, notarios e esas cousas e tiven que
pagar unha multa de 240 euros
que me impuxo o xulgado de
Caldas por intentar a acceder á
miña casa, que segue a ser da
miña propiedade, como recoñece esta sentencia do Supremo”.
Os gastos que tiveron que
afrontar os propietarios das fincas anegadas son moi elevados,
pero non son o único problema
ao que se enfrontaron. Xosé Ramón foi detido e o presidente da
Asociación Encoro Non, Samuel Fariña, chegou a pasar
dous días no hospital despois
dun encontro cos antidisturbios
da Garda Civil.
“Na asociación somos uns
90 propietarios dunhas 700
fincas”, explica Samuel Fariña. “A maioría dos afectados
non cobrou un can, a outros
pagáronlles un 5%”, engade.
El mesmo é propietario de sete
fincas que ocupou o encoro
pero que non lle pagaron.
“Ofrecéronme 1.300.000 pesetas pero non paso por menos
de cinco millóns de pesetas”,
indica, ao tempo que lembra
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Un incerto
Iraq

De esquerda a dereita: Xaime Fariña, Samuel Fariña, Celia Castro, Xosé Ramón Ballesteros, Santiago Cabrejas e Isabel Porto, todos eles afectados, diante da casa de Xosé Ramón Ballesteros, que queda asolagada polas augas cando o encoro está cheo.

que ten presentado un conten- rado provincial valorou en
cioso polos prezos ofrecidos 5.800.000 pesetas, aínda que
de momento na
polo xurado
Xunta non me
p r ov i n c i a l d e
xulgado
dixe ro n na da .
expropiacións.
Iso si, as fincas
“A parte están as
indemnizacións de Caldas multoume están debaixo
da auga”.
polos danos das con 240 euros por
Máis crítica
inundacións”,
aínd a é C e lia
explica.
tratar de acceder
C astro . Ela é
Como Sapropietaria de
muel, está o seu a unha casa que o
varias fincas
irmán Xaime,
Supremo
declara
da
que herdou do
que ten dezaoito
seu home. “O
fincas afectadas miña propiedade”
problema é que
polo encoro,
anegaron as finaínda que “oito X.R. Ballesteros
cas sen avisar,
están no contensen que houbese
cioso, as do lado
de aquí de Moraña, que o xu- unha sentencia firme e nin se-

‘O

quera nos intentaron pagar”.
De todos xeitos, Celia considera que “este fallo danos aire, antes só podíamos ver para
auga e indignarnos. A nova situación foi gracias ao avogado
Xosé Luís Aranda, que xa faleceu”.
Aínda que coa sentencia do
Supremo ábrese a esperanza
de cobrar –xa que as fincas xa
non se poden recuperar–, quedan na memoria dos afectados
as penalidades padecidas. “Pegounos a Garda Civil, sobre
todo os de León, eses si que
dan duro –di–; mandábanos
Fraga, Cuíña e Cortizo, ao
tempo que traballaban as máquinas para facer a presa”.♦

O fallo anula as expropiacións urxentes
das fincas afectadas polo encoro
O proceso xudicial comezou
en 1998 cando tres veciños
presentaron un recurso contencioso administrativo no
Tribunal Superior contra o
proceso de expropiación forzosa das fincas afectadas polo proxecto do encoro do
Umia. O Tribunal fallou en
1999 e anulou a expropiación
das fincas porque o trámite
de urxencia non estaba xustificado, xa que non quedaba
probado o interese público da
obra. Posteriormente, nunha
aclaración, o Tribunal indicou que o fallo afectada a todas as fincas, aínda que os
seus propietarios non tivesen
recorrido.
Cunha sentencia en contra, a Xunta presentou un recurso ante o Tribunal Supre-

mo, que vén de fallar e darlle
a razón aos veciños. Pero en
lugar de agardar a unha resolución firme, a Administración aproveitou o feito de que
o recurso suspendía a execución da sentencia e continuou
coas obras do encoro. Hoxe,
aínda que os veciños teñan
unha sentencia ao seu favor,
os feitos consumados impídenlles recuperar as súas propiedades. “¿É xusta unha xustiza que falla tarde, cando
non hai nada que facer?”,
preguntábase Celia Castro,
unha das afectadas.
A pesar de que o fallo chega cando non hai volta atrás, a
execución da sentencia anulará as expropiacións polo trámite de urxencia e obrigará a
abrir un proceso de expropia-

ción normal no que os prezos
deberán ser outros.
A Xunta asegurou que o fallo só marca unha “diferencia
de perspectiva” e que “os dictames xudiciais fan referencia
unicamente á improcedencia
da declaración de urxencia das
expropiacións”. Pola contra,
un pronunciamento aclaratorio
do Superior bota abaixo estas
afirmacións da Xunta e estima
que “a indemnización de danos haberá de referirse só á superficie na que se efectuaron
obras que fan imposíbel repor
as cousas ao seu estado primitivo” e que “o resto da superficie ocupada da que poden volver a gozar os propietarios, debe ser devolta, sen prexuízo
das indemnizacións que no seu
caso procedan”.♦

Touriño
e os pactos
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O PP gaña na repitición dos comicios

Novas anomalías no voto por correo en Fisterra
A.N.T.
O 26 de outubro os resultados electorais da Mesa 1 de Fisterra déronlle ao PP a victoria nas eleccións municipais nese
concello, que tiveron que repetirse por irregularidades no voto por correo. De todos xeitos, destas tamén se produciron
anomalías neste sufraxio, pois desapareceron 208 papeletas.
Na Mesa 1 na que se repetían os
comicios, o PP logrou 508 votos,
fronte aos 231 do PSOE, 104 do
BNG, 45 de Fisterra Unida-Os
Verdes (FU-OV), 32 do Centro
Democrático Independente (CDI),
e 28 do Centro Democrático e So-

cial (CDS). Desta forma, no cómputo final, no conxunto de Fisterra
o PP obtivo 1.617 votos, o PSOE
669, o BNG 437, o CDI 253, FUOV 226 e CDS 129.
A asignación de concelleiros
establece que o PP ten a maioría

absoluta, con 7 representantes. O
PSOE 3, o BNG 1, CDI 1 e FUOS 1. Respecto aos resultados do
25 de maio, o PP gaña un concelleiro e o BNG perde un.
A clave destes comicios foron os votos por correo. Na Mesa 1 o PP conseguiu 103 votos
da emigración e o PSOE 98,
cando o habitual é que o 80%
dos votos da emigración vaia a
parar ao PSOE.
O PSdeG-PSOE denunciou
o feito de que non chegaron a

Fisterra as papeletas de 208 persoas censadas que solicitaran o
seu voto por correo, circunstancia que tería beneficiado ao
PSOE e que lle outorgaría un
cuarto concelleiro en prexuízo
do PP. Este partido perdería así
a maioría absoluta. Neste sentido, os socialistas –principais
sospeitosos de beneficiarse das
irregularidades no voto o 25 de
maio– pediron unha investigación para saber se houbo manipulación do voto.♦

Lugo
O que non acadou a igrexa católica nin algún ortodoxo do nacionalismo en moitos anos, remata de facelo en Lugo o Ministerio de Fomento, que instalou
un gran panel na rúa do insigne
galeguista de Rianxo que reza do
seguinte xeito: “Adecuación de
antiguas travesías nacionales
(N-640) en la actualidad Rúa
San Castelao”.
As desfeitas e torpezas que
está cometendo Fomento en Lugo son de antoloxía pero esta,
non hai dúbida, supera o imaxinable. Fomento santifica a Castelao e queda tan pancho. Agora
entendo porque se dí que o Sempre en Galiza é a biblia dos galegos. Mágoa que o ministerio de
Francisco Álvarez Cascos non
faga obras na rúa Alexandre Bóveda por ver se o santificaba tamén. Aínda que neste caso terían
que engadirlle o de “mártir”.
Mártires, por certo, parece

San Castelao
ANTÓN GRANDE

Fomento converte a Castelao en santo ó tempo
que ignora as necesidades dunha nova ponte sobre
o Miño. O diálogo Cascos-Orozco está en crise.
ser que o é o que busca Fomento
nas proximidades do parque do
Miño, unha fermosa zona verde
ás portas de Lugo onde os peóns
non teñen outro xeito de entrar
máis que cruzando a veloz estrada xeral. Xa houbo varias mortes
na zona, a última, hai uns días,
pero no Ministerio seguen facéndose os xordos á instalación dunha pasarela peonal solicitada en
repetidas ocasións.
Aínda así, si esta ponte peonal é unha necesidade a ollos

vista, a construción dunha nova
ponte sobre o Miño que alivie o
tráfico das dúas únicas existentes, unha delas construída
polos romanos, é unha reivindicación para a maior parte dos
lucenses.
Por se existen dúbidas, que
ninguén se faga ilusións, a pesar
das promesas e das visitas de
Manuela López Besteiro a Álvarez Cascos. Nas partidas presupostarias para o vindeiro ano,
tampouco figura ningún orza-

mento para facer a nova ponte.
Non ten que sorprender, polo
tanto, que o ministro de Fomento non queira recibir o alcalde de
Lugo: cáeselle a cara de vergoña.
Por se todo isto fose pouco,
un informe elaborado por Caixa
Galicia sinala que o comercio do
58 por cento dos concellos da
provincia de Lugo está estancado ou retrocede, o que demostra
en que situación se topa a economía dunha provincia que ocupa
os derradeiros lugares nos ránkings económicos do estado.
Dende logo, entre que non
nos fan as pontes que melloren
as comunicacións e o comercio
que non medra, ós lugueses só
nos vai quedar morrer á miñoca.
Menos mal que co novo imposto
sobre carburantes da Xunta non
colleremos o auto, aforraremos
en gasolina e entón, a ponte non
será necesaria. Se é que non se
contenta o que non quere.♦

Que lles
pasa
a Pili e
Loli?
Os Bolechas van a un festival

Os Bolechas van en caravana

Os Bolechas rifan no cuarto de baño

Os Bolechas teñen unha curmá

e a Carlos,
Sonia, Braulio,
Tatá...?

Pepe Carreiro
presenta
4 novas historias
dos Bolechas

A NOSA TERRA

X.M. SARILLE

O

secretario xeral dos
socialistas galegos é
un home honrado,
sen dúbida, e moitas cousas
máis. Está moi ben que a súa
honestidade sexa defendida
desde os cuarteis nacionalistas. Outra cousa é o exceso
de compadreo e que coa
locuacidade propia
coloquemos a este político,
máis meneado que as augas
da Marola, á altura de John
F. Kennedy, por dicir alguén.
Nin é Kennedy, nin
Sánchez Presedo, nin Pachi
do Carballiño, se afinamos o
argumento. Non manda no
partido, porque no PSOE cada un manda no seu. Pura
idiosincrasia, querido Rivas.
Partindo desa falta de
mando, tan empírica como a
indiferencia dos alcaldes das
tres principais cidades de Galiza ao que diga Touriño, o
problema dos pactos non é se
o BNG se coloca no centro
ou segue na esquerda do
espectro político. O problema
é que a organización nacionalista non pode confiar no que
diga o PSOE. Cada un labra
a súa guicha.
Cando se chega a acordos
nacionais sobre os concellos,
todos sabemos que non se
van cumprir. O alcalde de
Santiago pacta coa direita e
Touriño infórmase pola prensa. Mariño rompe o pacto en
Vigo e Touriño sábeo máis
tarde. Por non falar das
cousas de Paco, que consisten
en burlarse da dirección do
partido e ter realmente máis
poder que calquera dos
dirixentes galegos. Iso non é
un partido, iso é outra cousa.
Durante anos, o secretario dos
socialistas laiábase cos vellos
camaradas do Partido Comunista da súa soedade política e
da incapacidade para pór orde
en semellante trust.
O BNG non pode
comportarse ante os socialistas galegos como se fosen
unha organización unificada
e con mando real. Sería desexábel que respondesen a unha soa ideoloxía,
uniformemente progresista.
Mais non é así.
Que a executiva do partido non teña capacidade para
marcar a Mariño ou a
Vázquez é problema deles,
non dos nacionalistas. O problema da esquerda
nacionalista é o contrario. É
o esquecimento dos
principios ao pactar nesas
taifas. O Bloque debe
comprometerse ante o seu
electorado a que non se
acompañará nunca de
totalitarios e antigalegos.
Mariño búrlase da
democracia, deste país, deste
idioma e desta cultura, apoiado nos votos do Bloque, que
se emitiron sobretodo para
defender esas causas. Que se
vaia. Senón que se vaian os
oito e que goberne a lista
máis votada.♦

Nº 1.102 ● Do 30 de outubro ao 5 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

PACO VILABARROS

Xosé M. Barreiro, conselleiro de Medio Ambiente
‘SOGAMA non ten porque ser a única saída para o lixo’
AFONSO EIRÉ

Conselleiro de Medio Ambiente e vicesecretario do partido, Xosé Manuel Barreiro, representa o novo PP. Catedrático, non é dos
da boina puro. Humilde e afábel, tampouco é dos do birrete. Pudo converterse en alcalde lugués se non fose polos ciumes de Cacharro Pardo. Agora representa un dos valores máis estábeis do partido para a sucesión, aínda que el afirme que non ocupa “ningún número, pois o sucesor proporáo Fraga e o partido decidirá”. Neste entrevista defende un “grande acordo sobre o lixo”.
Véñense de producir na súa
Consellaria importantes relevos. Cal é o motivo?
Non responden a unha razón
especial. Calquer organización
ten que ir facendo procesos de
adaptación que levan cambios nas
persoas. As que ocupan novos
postos xa estaban na Consellaría
e as que cesan permanecerán, aínda que con outros cometidos.
Non sería máis lóxico que a
Consellaría se reforzase hai un
ano, cando se produciu a catástrofe do Prestige?
Eu daquelas non era conselleiro. Pero a impresión que teño
é que a consellaría posuía, dentro
do seu marco competencial, unha
estrutura organizativa apropiada
para enfrontar o problema. Pero é
imposíbel que calquer organización dea resposta en solitario a
un caso desta magnitude. O que
hai que procurar é a complementariedade nas accións. Penso que
existiu coordinación, aínda que
tamén houbo dificultades e accións que puderan ser millorábeis. É preciso realizar as análises cunha certa perspectiva para
poder ollar os resultados finais.
Como está hoxe a situación
medio ambiental na costa?
Ben. As consecuencias do accidente están superadas en termos
xerais, tanto desde o punto de vista das praias como dos espacios li-

torais. Os areais puderon usarse no sorio e que posteriormente se fixaverán, con independencia de que ría outro definitivo. SOGAMA, coma
se producisen entradas de chapa- calquer proxecto empresarial, ten
pote nalgúns. Pero limpáronse e dificultades para determinar cal vai
podíanse utilizar o mesmo día.
ser o prezo final resultante. Do laE o Parque Nacional das do dos ingresos, a segunda variábel
Illas Atlanticas…
máis importante é o que cobra SOQuedan traballos pendentes GAMA pola produción de enerxía
nalgúns fondos e en rochas de eléctrica. Contemplaba uns prezos
difícil aceso, tamén é posíbel que pola xeración de enerxía que non
haxa que seguir traballando. Pe- se deron. Agardamos que a negoro a situación é
ciación co Ministeboa.
rio de Economía
Como explipermita
cobrar
on hai
ca o aumento de
máis por kilovatio
tarifas por parte irregularidades
de electricidade
de SOGAMA?
producido. O ano
nas
contratacións,
Defendemos o
pasado xa se intenmodelo SOGAMA nin nos avións.
tou un aumento
porque nos parece
gradual do canon.
que é apropiado Realizamos un
Froito da negopor respetuoso co
ciación cos responconcurso
público”
entorno e por vasábeis da Federalorizar os resíción de Municipios
duos. Polo tanto,
e da situación inbusca tamén unha vía financieira terna chegase ao establecemento
para asumir parte dos custe dese do canon de 44 euros.
tratamento. A Xunta, no seu día,
Para que baixen as tarifas tedecide pór este sistema a disposi- mos que producir máis lixo. Pero
ción dos concellos, pois non hai as directivas europeas pretenden
que esquecer que é unha compe- precisamente a súa redución.
tencia municipal. Os concellos deNon coincido con esta afirmaciden voluntariamente se levan os ción. SOGAMA é viábel desde o
seus residuos a SOGAMA ou non. A punto de vista económico co lixo
grande maioría decidiron adscri- que está recibir. Non é tanto que
birse. Nese proceso de adscrición teñamos que aumentar a produindicábase expresamente que se ción de enerxía, senón que o Mipagaría un canon de carácter provi- nisterio de Economía permita que

‘N

se nos abone o kilovatio como se
tiveses unha capacidade instalada
moito menor. Falo dunha diferencia de tres millóns de euros co lixo
que está a recibir nestes momentos. Claro que se se dan de baixa
moitos concellos… Se cadra SOGAMA non tería razón de ser.
Pero non serían máis lóxico
reducir o lixo producido.
É moi difícil. Unha cousa é que
o lixo vaia millor tratado, mesmo
nos fogares, e outra moi diferente é
que se reduza o lixo, porque a sociedade non vai nesa direción. O
que podemos é procurar que vaia
millor tratado e que seña menos
costoso, económica e ambientalmente. Está tamén a política de reducir envases, envoltorios, de reutilizar… É unha dirección na que
hai que avanzar, pero difícil.
O do lixo é un dos grandes
debates. Non se podería chegar a
un pacto como algúns propoñen.
Sería o desexábel e estou disposto a facer todo o posíbel para
que se dea un grande acordo no
tema. Non podemos estar todos
os días discutindo sobre algo ao
que é preciso darlle unha solución tamén diaria. Poden exisitir
distintas propostas, distintas visións, pero é preciso debatilas e
conxugalas. Non hai que optar só
por unha ou por outras, poden
coexisitir máis que dúas e ollar o
seu resultado.

O problema dos incendios
segue.
Este ano, afortunadamente,
penso que non estivo tanto na
discusión política como noutras
ocasións. O noso sistema está a
funcionar bastante ben. Mesmo
viñeron de Portugal ou Extremadura para analizalo. Nun ano
sensibelmente malo noutras partes, nós saimos airosos da proba.
Hai quen di que gastan todos os cartos en apagar lumes e
poucos na prevención.
Esas críticas non se corresponden coa realidade. Non hai
máis que ver que medra a superficie arborada de Galiza e tamén
as especies autóctonas. Se cadra
é un traballo que se percibe menos, pero no que estamos a lograr bós resultados. Tamén está
claro que temos unha política de
prevención, velaí os dispositivos
que hai activos todo o ano.
Contratan avións e helicópteros contra incendios pagando o doble do que lle custa a
empresa.
Nós realizamos un concurso
público e adxudicamosllo á empresa que nos presenta mellores
condicións. Por outra banda, a denuncia do Sindicato de Pilotos,
que se produce anualmente, non
ten moito sentido. Moitos dos pilotos levan traballando máis de
14 anos na Galiza e, temos que
dicir, que, a Deus gracias, non sufriron case acidentes, así que as
condicións de traballo non poden
ser tan malas como denuncian.
O Tribunal Superior de
xustiza ven de darlle a razón
aos veciños de Caldas que denunciaban a ocupación ilegal
da súas leiras.
Acatamos esa sentencia. Pero
só entra no aspecto administrativo do proceso de expropiación
urxente. Penso que o encoro era
unha obra moi necesaria e que xa
se poden ollar os seus resultados.
Os dous grandes potenciais
de Galiza son a paisaxe e a auga. A paisaxe ínzase de muiños
de vento, a auga privatízase en
centos de minicentrais.
Entendo que pode haber xente a que non lle guste ollar na cima dos montes os muiños de
vento. Claro que é discutíbel, pero resulta unha enerxía limpa e
necesaria. Non podemos estar á
marxe do progreso. As minicentrais tamén son ben menos dañinas que os grandes encoros.
¿Como é a súa relación coas organizacións ecoloxistas?
Non son malas. Poño da miña parte o que podo para que haxa entendemento e cooperación.
Como presidente do PP lugués, como analiza as elecións
municipais nesta provincia?
O PP aínda ten case o 50% dos
votos. É certo que se perderon algunhas alcaldías, penso que debido ao desgaste e a que se realizou
un uso ilexítimo da catástrofe do
Prestige. Foron precisamente os
xóvenes os que cos seus votos fixeron mudar as cousas. Por exemplo, en Viveiro só tivemos 13 votos menos pero un bó alcalde como Cesar Aja tivo que deixar o
posto. En Lugo capital, o alcalde
Orozco enfocou toda a acción de
goberno na súa persoa. Nos baixamos tres concelleiros e o BNG outros tres, malia a que, teño que decilo, realizaron unha laboura, polo
menos, tan boa como a do PSOE,
desde o seu programa, claro.♦
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Xosé María Barxa enfróntase ao meilanista Alexandre Pazos

Meilán non resolve a sucesión no reitorado da Coruña
H. VIXANDE
O vindeiro dous de decembro teñen lugar na Universidade da
Coruña as eleccións a reitor para substituír a Xosé Luís Meilán Gil, que deixa o posto para xubilarse. A consulta entre toda a comunidade universitaria abre a porta que a forza opositora de Nova Luce leve a Xosé María Barxa até o reitorado.
A candidatura meilanista Intercentros (INT@) e a opositora
Nova Luce volverán a enfrontarse nunhas eleccións na Universidade da Coruña, pero destas con
previsións distintas ao acostumado, xa que nestas eleccións
INT@ preséntase dividido e cun
candidato que dificulta o apoio
entre os seitores fieis a Meilán.
Pola contra, para optar ao rectorado a forza opositora Nova Luce
elixiu sen fisuras ao decano de
Informática, Xosé María Barxa.
Os meilanistas celebraron
unhas primarias o pasado luns 13
de outubro e nas mesmas o vicerreitor de Investigación, Alexandre Pazos, conseguiu 88 dos votos emitidos. Resultou perdedor
o decano de Económicas, Luís
Pedreira, que conseguiu 60 sufraxios. O censo estaba composto polos 159 integrantes da candidatura de INT@ nas eleccións
ao claustro. Eran unhas eleccións
internas e non todos os votantes
formaban parte do claustro.
Aínda que Pazos proclamou
a unidade de INT@ para facer
fronte ás eleccións, como candidato non é o máis idóneo para
conseguir apoios numerosos entre a comunidade universitaria.
A priori Pedreira presentábase
como favorito polo seu perfil
centrista fronte a un Pazos representante do meilanismo máis
xenuíno. Contodo, un e outro
candidato xa sabían que a substitución dunha personalidade
como a de Meilán ía resultar
complicada porque o peso do
reitor que se xubila eclipsou ao
resto do seu equipo.

Por outra banda, Alexandre
Pazos preséntase cun antecedente
que o debilita. Trátase da tentativa para outorgar á súa muller unha praza en Arquitectura, tentativa que derrubou un tribunal de
xustiza despois de denunciar as

irregularidades nas que incorreu.
A pesar das diferencias no
seo de INT@ e das irregularidades da súa muller, Pazos ten a favor un sistema electoral que lle
beneficia. Estas son unhas eleccións por sufraxio universal nas
que toda a comunidade universitaria está chamada ás urnas, pero
por un procedemento de voto
ponderado no que o profesorado
funcionario e doutor representa o
51% dos votos ponderados, os
estudantes o 25%, os restantes

docentes o 19% e o persoal de
administración e servizos o 5%.
Por lei, o peso dos doutores ten
que representar o 51%, pero para
os outros seitores existe máis
marxe, circunstancia que no seu
día aproveitou INT@ para inclinar a balanza en favor do colectivo que lle é máis fiel: os profesores non doutores, que precisamente son máis numerosos nas
Escolas Universitarias. Este colectivo ten na Coruña un voto
ponderado do 19%, o máis alto

de toda a universidade española.
A respecto do calendario, a
publicación do censo provisorio
ten lugar o 6 de novembro, para
ser definitivo o día 13. A presentación de candidaturas comeza o
14 e remata o 19. A campaña
electoral dura sete días, do 25 de
novembro ao 1 de decembro. O 2
de decembro son as votacións
–repítense o 4 no caso de ser necesaria a segunda volta– e o 11
de decembro a proclamación definitiva do reitor.♦

Un candidato que certifica proxectos inexistentes
Alexandre Pazos está directamente implicado na irregular
contratación da súa muller para
unha praza da Universidade
porque o candidato asinou un
certificado que aseguraba que
ela participara nun proxecto
que resultou inexistente.
Hai tres anos convocouse unha praza no departamento de
Construcións Arquitectónicas de
Arquitectura e a ela concorreron
22 persoas. Unha vez fallado o
concurso, resultou gañadora Dolores García Vidaurrazaga, muller de Alexandre Pazos. No proceso de revisión do expediente
quedou patente que presentara a
súa documentación trece días fóra de prazo e que incluía proxectos de investigación avalados polo seu home. Porén, o principal
afectado polo fallo, Emilio Mosquera, solicitou ao Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía datos dese
proxecto, pero no Ministerio
aseguráronlle que non existía tal.
A consecuencia destas revelacións, Mosquera presentou un recurso contencioso administrativo xa fallado. Na
sentencia, de contido moi duro, quítaselle a praza a esposa

Alexandre Pazos parte cunha posición delicada por “axudar” á súa muller a conseguir unha praza na Universidade.

de Pazos e dáselle a Mosquera.
Nestes momentos estase na
fase de execución da sentencia,
instantes que coinciden coa convocatoria polo trámite de urxen-

cia dunha praza no departamento de Tecnoloxía da Construcción. A pesar de que o prazo habitual para resolver estes concursos dura entre tres e catro

meses, neste caso presentouse o
6 de outubro e fallouse o 24. A
adxudicataria da praza foi Dolores García de Vidaurrazaga, muller de Alexandre Pazos.♦

Santiago

Máis apertas para o Apóstolo
XAVIER LÓPEZ

José Luís Abalo
armou os seus trebellos
de oficio para enfrontarse
á mancha visguenta do
fuel. Cal moitos veciños
do Morrazo, pensou
como deixar a súa pegada fotográfica e foi a pé
de praia. Alí pediulles aos
voluntarios un esforzo
máis para que deixasen
olladas e cansazos,
tendo de costas un sinxelo fondo negro, mouro
coma o chapapote.

RETRATOS VOLUNTARIOS
A NOSA TERRA

A programación do Xacobeo 2004 divide os diferentes estamentos da
cidade. A Xunta conta con traer á cidade dez millóns de visitantes.
Con máis de 3.000 actos previstos polo goberno galego e o concello de Compostela, o Xacobeo
2004 vai ser, sen dúbida, un grande espectáculo; nin un día, nin
unha noite sen algo que ver ou escoitar en Santiago. Os gobernantes agardan que, ademais, sexa un
gran negocio. Os que defenden o
feito relixioso xacobeo por riba
do negocio e o espectáculo porque, xa se sabe, o seu reino non é
deste mundo, deixan oír mentres
tanto a súa disconformidade. Todo normal: é unha música coñecida. Entre profana e celestial.
O goberno galego e o concello de Santiago xa levan semanas
quentando o ambiente para o Xacobeo que vén. Xa faltan só dous
meses para que comece e non hai
día no que non se adiante algunha

das previsións culturais do novo
evento. Recórdanse cifras do 99,
aqueles máis de cinco millóns de
turistas e o medio billón de pesetas de volume de negocio; os que
teñen responsabilidades no asunto, recoñecen que aspiran a elevar
a 6 millóns o número de visitantes e chegar a 4.000 millóns de
euros o volume de negocio.
O concello tampouco quedará a
velas vir e prepara As noites de
Compostela con actos festivos ou
culturais diarios, con ofertas de diferente entidade coordinadas coas
da Xunta. Pero os prolegómenos
non son do agrado dos artistas que
gañan a vida no casco vello e que
están a atopar trabas; comezan a
denunciar que nos lles dan permisos nas zonas máis buscadas; son
de Santiago e temen que os deixen

sen sitio para facerllo a artistas de
fóra. A idea do concello é coutar o
contorno do catedral para facilitar o
tránsito das multitudes e abrir espazos para os artistas de rúa en zonas
como a Alameda, Praza de Cervantes ou contorno de Bonaval, tamén
para ampliar o radio de acción dos
visitantes e dinamizar Compostela.
Por outra banda, parece lóxico
que Rouco Varela, de visita en
Santiago, (e o clero en xeral) defenda o sentido pastoral e espiritual do primeiro ano santo do novo século por riba dos intereses
económicos. Debe o estado fomentar o feito relixioso xacobeo?
Veremos calendarios de actos relixiosos para competir cos espectáculos laicos? Espectáculos relixiosos dentro dos recintos sagrados?
Os milleiros de abrazos recibidos
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A pesar das presións españolas

O Parlamento europeo
dá vía libre para investigar a catástrofe do Prestige
RUBÉN VALVERDE
O Parlamento Europeo aprobou unha nova resolución na que
decidiu crear unha Comisión de Investigación para analizar
as causas e consecuencias do Prestige. A pesar dos impedimentos que puxo o Goberno español, exercendo presión sobre
o PPE, na resolución poderá determinarse a culpabilidade ou
non do mesmo. “Deste xeito –sinala o eurodeputado Camilo
Nogueira– o Parlamento Europeo investigará algo ao que se
negaron o Parlamento galego e o Congreso dos Deputados”.
Baixo o nome de Comisión
Temporal sobre Seguridade
Marítima, máis coñecida como
comisión Prestige, 44 membros
do Parlamento europeo farán un
estudio detallado do desastre
ocorrido hai un ano. Por presións do PPE tamén se investigará o accidente do Erika. Analizaranse as consecuencias medioambientais e socioeconómi-

cas e revirase a lexislación marítima. Ademais, poranse en
marcha os mecanismos necesarios para executar as recomendacións recollidas no informe
Sterckx de setembro do 2003.
No citado informe recóllese
a necesidade de constituír unha
comisión de investigación. Por
iso aínda que o Goberno español se negue a que nesta Comi-

Camilo Nogueira.

sión se depuren responsabilidades políticas, o informe Sterckx

recolle esta posibilidade. Ademais da intervención do Goberno do Estado, na Comisión tamén se porá de manifesto a actuación das empresas marítimas
que en numerosas ocasións incumpren a lexislación de navegación coa complicidade de gobernos estatais como o británico, o grego ou o español. “A actuación dese capitalismo delincuente é algo que hai que frear.
O que non pode ser é que as empresas obteñan beneficios por
riba dos que lle son lexítimos a
costa do medio ambiente e das
persoas que viven dos recursos
naturais”, afirma Nogueira.
O Parlamento Europeo recoñece que admitiu investigar o
acontecido no desastre do Pres-

tige pola gran repercusión social que tivo o mesmo. “A actuación da cidadanía, das xentes do mar e da nosa organización foi definitiva para que o
Europarlamento dese o paso de
investigar o accidente”, engade
Nogueira. Sen embargo, as resolucións, que sairán á luz dentro de seis meses, dependerán
moito da actitude do Grupo Liberal Europeo. Na actualidade
os votos de Izquierda Unida
Europea, Verdes Ale e Partido
Socialista Europeo non abondan para aprobar as conclusións. Estes grupos temen que o
PPE poida condicionar ao Grupo Liberal para que non saian á
luz pública as responsabilidades políticas.♦

A Plataforma organizará múltiples actos polo aniversario do Prestige

Nunca Máis convoca
unha manifestación para o 16 de novembro
A.N.T.
Concertos, conferencias, proxeccións audiovisuais, recitais
poéticos, mostras, concentracións por todo o país e a manifestación do 16 de novembro en
Compostela son algúns dos actos que a Plataforma cidadá
Nunca Máis ten previsto para o
primeiro cabodano do desastre
do Prestige, “cando aínda se están a padecer as súas consecuencias e os poderes públicos
non toman medidas efectivas”,
co fin de “reactivar a concienciación cidadá”.
Baixo o lema “365 días de
dignidade, 365 días de incompetencia” e con motivo do cabodano do afundimento do Prestige, a Plataforma Cidadá Nunca
Máis está a desenvolver unha
serie de actos reivindicativos
nas diferentes comarcas do país
que culminarán con concentracións comarcais o día 13 a partir das oito da tarde e a manifestación en Compostela o 16. Os
organizadores teñen previsto
que a esta última acade o nivel
das grandes mobilizacións dos
primeiros meses porque, como
asegura Rafa Villar, “a pesar de
toda a propaganda emitida polo
goberno para minimizar o impacto na sociedade, a xente aínda ten moi presente o acontecido, a incompetencia e a desidia
dos poderes públicos”
Co fin de “reactivar a
conciencia” que xurdiu a partir
do desastre e que se plasmou en
manifestacións multitudinarias e
iniciativas diversas, realizaranse
actividades simultáneas que comezan co acto de Nunca Máis
Vigo, o 30 de outubro, cun reci-

Nunca Máis con Uxía Senlle,
Concha Fernández, Xurxo
Souto e Bieito Lobeira. Nesta
mesma cidade presentarase o
día 12 o filme de Nunca Máis
no Festival de Ourense.
Ademais das mesas redondas e conferencias que terán lugar en Ribadeo, Foz e Burela
entre o 3 e o 13 de novembro e
na Coruña o 6, Camilo Nogueira e Rodríguez Pardo participarán na conferencia “Situación
actual da Catástrofe do Prestige,
desde Galiza até Bruxelas” o
día 6 en Lugo.
Outras actividades

As pancartas de Nunca Máis seguen na rúa un ano despois.

tal poético-musical no que participarán o poeta X. M. Álvarez
Cáccamo e a violinista Laura
Quintillán. Nesta cidade, ademais, terá lugar o 5 de novembro
a proxección no auditorio de
concello de material audiovisual
e o 8 o “Concerto Negro” coa
participación no pavillón do
Berbés de Alberto Bundi e a
Turma angolo-galega, Renato
Spencer e a Banda Melgacha.
“Non queremos celebrar o
aniversario do afundimento senón recordar que este é o primeiro ano dende o Prestige e
que aínda seguimos padecendo
os seus efectos”, explica un dos
responsábeis da plataforma, Ra-

fa Villar. “Sóubose a finais do
verán que o vertido de fuel fora
moito maior do que se dixera e
as previsións do goberno estaban artelladas sobre 20.000 toneladas menos, ademais entendemos que no apartado medioambental cómpre levar a cabo
labores de limpeza dos fondos
mariños, dos rochais, estudios
sobre a repercusión sobre a flora
e a fauna e análises económicos.
A isto hai que engadirlle que o
anunciado plano Galiza descubriuse na práctica, nos Orzamentos do Estado, que era un
plano fantasma e que aínda non
temos garantido ningún sistema
de seguridade marítima contra
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accidentes coma este nin medidas para palialas en caso de que
ocorra. Todo este cúmulo de
motivos lévounos a organizar
estas actividades”.
Dentro da campaña, Nunca
Máis Ourense organiza un ciclo de mesas redondas no Ateneo da cidade que se celebrarán
o 4, 5, 12 e 14 de novembro,
nas que se afondará no tratamento informativo da catástrofe, coa participación de varios
xornalistas, os aspectos económicos, o tema do voluntariado
e as consecuencias medioambientais, da man de Miguel Anxo Murado, Xabier Pumariño e
todo o referido ao movemento

A exposición “dende as nosas
fiestras”, “crónica en imaxes do
desastre” e a mostra de banda
deseñada “H2oil” son algunhas
das actividades programadas
para o 8 e o 16 de novembro en
Carnota, un dos concellos máis
afectados polo vertido.
Pola súa banda o Colectivo
Chapapote, Contramaré e Burla
Negra colaborarán no Maratón
recital-lectura de textos contra o
chapapote organizado por Mar
de Tinta. Ademais haberá unha
concentración na Praza do Toural o 13 de novembro ás 20:30 e
ás 22:30 a presentación na Sala
Nala do libro disco Sempre Mar
da Plataforma Burla Negra coa
intervención de Alfolíes, RuxeRuxe, Pilocha, Roberto Parada
e Liñaceiras.
As sedes de Nunca Máis en
Berlín, Granada, Catalunya e
Valencia uniranse tamén a campaña que se desenvolverá no país, con diferentes actos reivindicativos e festas solidarias.♦

Agasallo
póstumo?

Nº 1.102 ● Do 30 de outubro ao 5 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

Protestan contra a atitude do alcalde

Os gaiteiros
sentíronse marxinados no San Froilán
A.N.T.
A Asociación de Gaiteiros Galegos, AGG, levaba dende o ano
1992 colaborando co concello lucense na organización da “Mostra de Música Tradicional do Domingo das Mozas”. Durante
varias edicións desta festa popular, os grupos relacionados con
esta asociación situábanse nas portas da muralla, nas prazas e
nos palcos; todo un dispositivo para a “dignificación da música tradicional que tantos anos fora despreciada e ridiculizada dende as institucións”, denuncia Xaneco Tubío, secretario da AGG.
Segundo a asociación, o PP
mantivo o proxecto no tempo
que estivo no poder, o BNG tamén apostou pola presencia destes músicos, pero co PSOE mudou a situación. “O actual gover-

no do concello reduciu o orzamento dos gaiteiros en dous terzos. No ano pasado gastáronse
18.000 euros que se convertiron
en 6.000 para o 2003”, declara o
secretario da AGG.
UXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

Esta non é a única denuncia,
xa que ademais do orzamento tamén se reduciu a presenza dos
gaiteiros, só visíbeis no día de
San Froilán e no domingo das
mozas, o que significou unha importante mingua de grupos participantes.
O trato, en verbas dos gaiteiros, tamén deixou moito que desexar. Anteriormente recibían o
de calquera outro artista, pero este ano tiveron impedimentos para usar os camerinos, falta de catering e reducións na potencia
sonora.

Tamén protestaron pola atitude do alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, quen obrigou a un
grupo da AGG a tocar acompañando á comitiva das festas cando tiñan que estar tocando na
porta de Bispo Aguirre. “Ou tocades diante de nós, ou non cobrades”. Xaneco Tubío manifesta
que “A AGG naceu nos setenta
para dignificar a figura do gaiteiro e para que todos nos sintamos
orgullosos da nosa música tradicional. Desgrazadamente atitudes como as de López Orozco
vólvennos 30 anos para atrás”.♦

Subliñado

O Fígaro de Pillado
QUIXERON PRACTICAR UN
NOVO EXTERMINIO.

LOIS DIÉGUEZ
Francisco Pillado Maior, hai uns meses, deu á imprensa un fermoso libro: “Fígaro ou a inútil precaución” (Espiral Maior,
2003). Tiñamos ganas de falar del, pois a sua leitura compraceunos e divertiu-nos. É unha obra profunda, máis actual do que pode parecer nunha simples leitura, e resulta unha boa aportación
ao panorama teatral galego. Nada ten a ver coa obra clásica de
Beaumarchais. O “Fígaro” de Pillado é personaxe galego, intelixente e grazoso, ocorrente e altamente crítico co seu contorno
social. Porque os diálogos, agudos, vivos, converten-se en análise dunha época na que o abuso do poder é norma de cada dia.
Basilio, Rosa, o conde Almaviva ou Bartolo, representan estampas do bo e do mau que estes tempos producen. O riso e mais
o sorriso son sempre, na história, boa táctica para enfrontar o
drama. Se Celestino Fernández de la Vega escrebese hoxe “O
segredo do humor” de seguro que falaria desta obra. Foi representada xa en 1997 na Coruña e acabamos de nos enteirar de que
anda a prepara-la o Centro Dramático Vilalbés para a sua próxima estrea. Contentos estamos, pois, deste dobre acerto: conseguida criación e representación da mesma. E seremos os primeiros en sentar ante o espectáculo. Graciñas, Pancho.♦

Os reis
de Galicia
Anselmo López Carreira
● Unha historia descoñecida narrada a través
dos seus principais protagonistas.
● Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados
e ao día das últimas investigacións históricas.
● Unha obra de gran formato a toda cor,
en edición rústica e de luxo.

A NOSA TERRA

XESÚS VEIGA

C

ontemplar as miserias
políticas do presente
máis inmediato e
lembrar o clima social e político das semanas que
seguiron ao afundimento do
Prestige provoca unha inevitábel dose de melancolía.
Non é a primeira vez que sucede e non será a derradeira:
despois das treboadas imprevistas chegan as horas
calmas. Despois da
creatividade, a rotina.
Despois da esperanza, o
escepticismo.
Cando a sociedade máis
activa pasa a un segundo plano, a política convencional
ocupa todo o escenario. E aí
destacan con luz propia
–sempre foi así– a maioría
dos dirixentes do Partido Socialista. Os contidos, os
ritmos e os procedementos
das súas actuacións só
responden a unha lóxica: obter como sexa o máximo poder en todos os lugares e durante o maior tempo posíbel.
A orixinalidade de Pérez
Mariño deriva, talvez, da
súa condición de acabado
de chegar ao taifismo municipalista do partido que lle
deu, por segunda vez, a
oportunidade de proxectar
as súas pulsións mesiánicas.
Pero case todos queren imitar o modelo vazquista:
moito despotismo e pouca
ilustración. E, por suposto,
o problema de derrotar o PP
nas eleccións autonómicas
non é o seu problema. Será,
en todo caso, un asunto do
BNG e, se cadra, de
Touriño. Eles poden
entenderse co sucesor de
Fraga e seguir co que verdadeiramente lles interesa: ficar na alcaldía durante vinte
anos ao abeiro dunha sigla
que vende moi ben no mercado electoral.
Con estes vimbios non é
posibel que funcione un
modelo de pactos
municipais que deixaba unha marxe de autonomía
notabel na concreción dos
gobernos de coalición resultantes nas cidades e na
Deputación coruñesa.
Cando esa autonomía é utilizada perversamente para
consolidar a lóxica taifista
en Vigo ou Santiago o pacto
nacional naufraga. Velaí unha das ensinanzas desta penosa experiencia: os
acordos nacionais entre
BNG e PSdeG só poden ter
consistencia se posúen a
densidade e concreción
necesarias para garantir o
seu cumplimento. Se cada
alcalde socialista vai ser un
“Rei Sol”, a gaivota do PP
poderá voar tranquila.
Daquela, Francisco
Vázquez, Ventura Pérez
Mariño e Xosé Sánchez Bugallo ofreceríanlle un agasallo póstumo a Manuel
Fraga: facilitar unha nova
maioría absoluta no 2005.♦

O cupón en dificultades
venda tradicional, da que dependen todos os ingresos, que supuña ter un lugar fixo a onde os
clientes podían acudir a mercar
os boletos. “Hoxe a xente tense
que buscar a vida pateando zonas
e buscando clientes, e iso vai
contra as condicións naturais de
calquera cego”. Como consecuencia, a cantidade de horas que
un traballador ten que pasar na
rúa aumentou, así coma os desprazamentos que ten que realizar.

A.N.T.
A ONCE atópase nunha situación crítica. Á baixada dos ingresos polas vendas do cupón e a
descapitalización favorecida polos directivos engádeselle a denuncia de corrupción formulada pola oposición interna, que
recentemente pasou por Galiza
para realizar actos informativos.

Descapitalización
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A dirección xeral da ONCE escúdase tras a frase, “o que está
pasando co cupón tamén afecta
a Loterías e Apostas do Estado”,
para xustificar o descenso na
venda dos cupóns, a suba dos
prezos deste e a baixa dos ingresos. Dende o ano 96 Lotería Nacional facturou un 30 por cento
máis, mentras que a ONCE un
escaso 3 por cento. A oposición
quéixase do deterioro que está a
sufrir a venda do cupón a causa
da suba do prezos dos boletos e
da xestión “nefasta” da dirección. “Subir o prezo do cupón
para manter a recadación é unha
mala formulación que vai contra
a súa propia esencia, que radica
no prezo barato, ao que pode acceder a xente con menos poder
adquisitivo”.
A recadación deste ano no
sorteo extraordinario aumentou
nun 5 por cento grazas a campaña publicitaria, na que gastaron

Os vendedores da Once teñen agora que percorrer as rúas para vender o cupón.

algo máis de 12 millóns de euros. “A suba da recadación veuse anulada polo elevadísimo
custo da campaña (...). Xa sabemos que, ademais, o aluvión de
publicidade sírvelles para tapar
informacións que os directivos
non queren que cheguen aos me-

dios de comunicación”, pódese
ler no boletín informativo El
Bastonazo.
Representantes da oposición
interna, PUEDO, denuncian que
a situación dos vendores do cupón endureceuse nestes últimos
anos pola progresiva perda da

A solución adoptada pola dirección xeral da ONCE para paliar
os baixos ingresos acadados co
cupón semella ser a venda das
propiedades públicas, que no seu
día lle foran cedidas para desenvolver as súas accións sociais,
así coma o desprendimento de
empresas e participacións que a
Corporación Empresarial ONCE
posúe en todo o Estado. En Xullo de 2002, a ONCE desfíxose
dunha das principais construtoras do país Contrucción y Gestión de Servicios (CGS), que foi
adquirida por CORSAN-CORVIAM. Os datos da Memoria
Anual da ONCE arroxaban un
volume de obra executada que superaba os 174 millóns de euros. A
Corporación tamén se desfixo do

A oposición interna mobilízase
A imaxe que a ONCE proxectaba como unha grande entidade prestadora de servizos socias quebrou ao ser alcanzada
polas salpicadelas de casos coma o de Gescartera. A situación de malestar interno aínda
se agudizou máis en xuño deste ano coa celebración das
eleccións ao Consello Xeral e
aos Consellos Territoriais, que
volveu gañar por unha maioría
aplastante Unidad Progresista,
grupo ligado ao PP, conseguindo os 15 membros do Conse-

GONZALO

llo Xeral e 143 nos territoriais.
Os comicios, que se adiantaron case un ano, responden,
segundo a oposición, a unha
manobra de UP para evitar que
se puidera estruturar plenamente unha alternativa. Deste
xeito, a Plataforma Unitaria de
Encontro para a Democratización da ONCE (PUEDO), liderada por Miguel Durán, non se
puido presentar por non estar
aínda constituída asembleariamente.
PUEDO, que está realizando

unha campaña de información
por todas as sedes da ONCE,
chegou a semana pasada a Galiza para repartir boletíns informativos e reunirse cos seus compañeiros. A plataforma loita pola
redemocratización da Organización. “Un dos problemas da ONCE é que se administra coma a
leira particular de Mario Carballeda (presidente de UP), mercando ou castigando á oposición”, afirma Inocencio Rial,
responsábel da comisión xestora. Outro dos obxectivos é com-

patibilizar a necesidade de recaudación co mantemento das
condicións laborais dos traballadores, ao tempo que loitan por
impedir que o cupón e os productos ONCE saían do plantel
de vendedores. Como acaba de
ocorrer coa firma dun acordo
con Sogecable para poder vender a través de Digital+, que, en
palabras do propio Rial, “pode
acabar desnaturalizando a fin social da ONCE e o cupón como
un mecanismo de integración laboral dos discapacitados”.♦

52 % que posuía de COPISA.
Dende a plataforma PUEDO,
pregúntanse por que a dirección
decidiu desfacerse de tan rendíbeis posesións e a onde foron parar tan cuantiosas sumas. Segundo a plataforma estás manobras
responden a necesidade de “ir facendo caixa rapidamente” para
cumprir co pago do crédito que a
Corporación pediu a principios
do ano 2002 ao BBV por importe de 350 millóns de euros.
Pero o órgano directivo da
Organización Nacional de Cegos non só se limitou á venda
das súas construtoras, senón que
tamén se está desfacendo de
parte do seu patrimonio urbano
que alberga os edificios destinados á obra social.
Dende comezos de ano, a dirección vendeu os edificios que a
Organización posuía en Tenerife,
Pamplona, Alacante e Logroño.
“O desmantelamento dos colexios, así coma do resto dos servicios, está provocando que estes
queden máis coma escaparate da
súa xustificación social que de
realidade práctica”, afirma Inocencio Arias. Un exemplo desta
xestión é o caso do colexio específico que a ONCE tiña en Pontevedra, hoxe mero centro de
curso en proceso de desmantelamento. A excusa aducida foi a
falta de nenos. Non embargante,
esta situación derivou da aplicación da idea de que había que fomentar o ensino integrado, é dicir que os nenos cegos estudien
en calquera instituto non específico para non mantelos “illados”
dos demais, o que serviu, segundo comentan dende PUEDO, á
dirección territorial para non admitir rapaces no colexio de Pontevedra. “Pódense por medios
técnicos, pero non podes evitar
que un neno teña dificultades de
integración persoal cando queda
desconectado dos demais por
non poder darlle patadas ao balón con igual facilidade”, comenta Rial. Agora estes nenos
deben ir estudiar a Madrid.♦

A directiva da ONCE cualifica de traizón
a aposta de Aznar por un sorteo da UE
A dirección da ONCE considérase traizoada polo apoio do
goberno Aznar ao sorteo interestatal a celebrar semanalmente a partir do 2004 no que
participarían a sociedade pública francesa La Francaise
des Jeux, a Inglesa Camelot e
o organismo español de loterías LAE. O presidente do Consello Xeral da ONCE Miguel
Carballeda Piñeiro e Mario
Loreto Sanz, presidente da
Unidad Progresista, o partido
de filiación aznarista da organización dos cegos, , recordan
a Ana Mato e a Eduardo Zaplana os favores que o PP recibira da ONCE.
Carballeda e Sanz expresan

en senllas cartas á coordinadora estatal do PP e ao ministro
de Traballo e Asuntos Sociais
o seu anoxo porque o consello
de ministros de 26 de setembro
lles denegara o permiso para
celebraren un sorteo extraordinario. Carballeda chama a Zaplana Querido Eduardo e lle
transmite “gran preocupación,
estupor e enorme malestar” e
Sanz entende que “alguén pasouse de listo e colócanos agora un gran valado no camiño.
Querida ana, con todos os
meus respectos isto é unha auténtica barbaridade”.
Outros cargos da ONCE
afiliados ao PP acrecentan estas críticas ao Goberno central

nunha carta dirixida ao secretario xeral do partido de Aznar, Javier Arenas, na que falan das “dificultades que a
ONCE ven atravesando nos
últimos anos derivadas da situación do mercado do xogo e
da parcial obsolescencia dos
seus produtos”. Nesta misiva,
os cadros da Organización de
Cegos renovan a máxima lealdade ao PP e recomendan ao
Secretario Xeral non atender
as críticas da instancia Puedo
(Plataforma Unitaria de Encontro para a Democratización da ONCE) á que relacionan coa esquerda e con persooas “de traxectoria política
irregular e errática”.♦
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A ONCE desmantela o colexio de Pontevedra e desfaise do patrimonio
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Os colexios profesionais esixen un maior uso da nosa lingua

O Consello da Avogacía defende a letrada
á que lle rexeitaran un escrito por ir en galego
A.N.T.
O Consello da Avogacía Galega vén de realizar unha declaración institucional a prol do uso do galego na xustiza co gallo da sanción á avogada Isabel Castillo. Nela defenden o dereito ao uso do galego no eido
da Xustiza. Ademais quéixanse de que a recente sanción poida frustrar os traballos e convenios desenvoltos no proceso de normalización.
A finais do pasado mes de abril,
os medios de comunicación facíanse eco do caso da avogada Isabel Castillo. Pouco antes o Xulgado de Primeira Instancia e instrucción de Muros rexeitara unha
demanda redactada en galego
pola letrada nun proceso de separación conxugal. O escrito foi
devolto indicando na resolución
que o feito de estar en galego era
un defecto que debía ser enmendado. Isabel Castillo decidiu entón interpor un recurso contra a
resolución que lle valeu a apertura dun expediente disciplinario e
unha sanción de apercibimento
por escrito.
Coma unha mostra de que o

proceso de normalización lingüística non avanza ao mesmo
ritmo en todos os campos e da
urxente necesidade de declaracións institucionais que amplien
o desenvolvemento do uso do
galego, o Consello da Avogacía
de Galiza, que aglutina os sete
colexios galegos de avogados,
acaba de redactar unha declaración na que se recolle a súa posición e apoio á letrada e se fai unha defensa do uso do galego no
eido da Xustiza. No texto expóñense os argumentos xurídicos e
constitucionais que amparan a
utilización do galego, así coma a
necesidade de seguir avanzando
no proceso de normalización lin-

güística. Para acadar estes obNa declaración, o Consello
xectivos o Consello apela a asi- da Avogacía tamén defende os
milación do concepto da “oficia- dereitos lingüísticos dos cidalidade” da lingua
dáns perante a
galega coma unha
Administración
das responsabilida Xustiza: “o
s xuíces e
dades primordiais
uso do galego en
maxistrados
para dotar o galetodo tipo de relago dun lugar no
cións xurídicas
destinados en
mundo do dereito
non é só un dereina Galiza. Así Galicia deben
to persoal, senón
aparece recollido
o dereito cultural
no texto que “as asumir que non se
natural do pobo
recentes
reacgalego, que como
pode
impartir
cións contra o uso
tal está expresado galego, mes- a xustiza
mente protexido
mo en resolupola Constitucións xudiciais, se descoñecen
ción”. “Os xuíces
deben ser substie
maxistrados
o
idioma
do
pobo”
tuídas por unha
destinados
en
práctica activa de
Galicia
deben
uso preferente do
asumir que non
galego por parte da Administra- se pode impartir a xustiza que se
ción de Xustiza, como síntoma lles demanda se descoñecen o
da asunción do galego como lin- idioma do pobo galego”, contigua propia”.
núa.

‘O

O Consello da Avogacía lamenta que actuacións deste tipo
poidan frear o labor de normalización que nos últimos anos se
ven desenvolvendo no campo do
dereito. Neste senso, o Consello
amosou o seu estupor ao coincidir a sanción á Isabel Castillo co
remate do proxecto de redacción
e edición de formularios xurídicos e procesuais en lingua galega, no que a Consellaría de Xustiza investiu noventa mil euros.
Baleiros semellan tamén os diversos convenios que ten suscritos coa dirección Xeral de Política Lingüística. “De nada serve o
cumprimento destes convenios,
cando o uso do galego recibe tan
inesperada contestación por parte dun órgano da Administración
de Xustiza, que cualifica como
defectuoso un escrito por estar
en galego, esixindo a súa tradución ao español como requisito
para o tramitar”, conclúe.♦

Segundo un estudo da Academia

A mocidade penaliza o acento galego
MARÍA BOULLOSA
O seminario de sociolingüística
da Real Academia Galega presentou o pasado 24 de outubro, na
primeira xornada dos Encontros
para a Normalización Lingüística,
as conclusións dunha investigación acerca da percepción social
do galego. Os datos revelan unha
visión máis pesimista da que concluíran estudos anteriores.
O grupo encargado desta tarefa está constituído por Antonio
Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez, Hakan Casares Berg
e Isabel Suárez Fernández, quen
desenvolveron a investigación durante o período 1999-2002. O proxecto, financiado pola Dirección
Xeral de Política Lingüística da
Xunta de Galicia, denomínase
Deseño de medidas para mellorar
as actitudes cara ao galego e incrementar o seu uso, e é un adianto do vindeiro libro “O galego segundo a mocidade”.
O obxectivo deste traballo é,
en palabras dos responsábeis, “un
intento para estabelecer medidas
de actuación dirixidas a deter o
descenso de uso do galego nos
sectores de poboación máis nova”.
Durante os anos 90 a Real Academia Galega elaborou o Mapa
Sociolingüístico de Galicia, MSG,
un estudio que describía a situación do galego. Os resultados daquela difiren dos obtidos polo seminario, que amosan un panorama
máis desalentador para a lingua autóctona. Quizáis a explicación destas diferencias se atopen nos métodos empregados, xa que o seminario avogou por tres instrumentos
diferentes de investigación, o Matched guise ou técnica de máscaras,

Parte da mocidade mantén os prexuízos tradicionais contra o acento propio.

as entrevistas en profundidade e os
grupos de discusión.
Paletos e nacionalistas
A práctica destes métodos de investigación permitiulle ao Seminario de Sociolingüística afondar
no coñecemento das actitudes
cara á lingua galega. Os resultados do MSG dos anos 90 mostraban un comportamento positivo
da mocidade cara o galego, pero
as novas conclusións amosan a
“constatación de prexuízos tradicionais que se crían superados
cara aos falantes de galego e ao
proceso de normalización”.
Os datos da investigación perfilan principalmente dous tipos de
galegofalantes; por unha banda os

que se expresan nas variedades
con acento galego percíbense como un colectivo pouco dotado para o éxito social, por outra os que
falan galego sen acento son caracterizados como grupo innovador e
competente, aínda que non son de
gran empatía social na mocidade e
rapidamente califícanse cunha
tendencia política. Outro xeito de
referirse a eles é mediante o termo
paleto ou o nacionalista. O primeiro refírese aos falantes nativos
do rural, o segundo sería o galego
normativo que englobaría aos neofalantes urbanos.
Segundo a investigación, os
falantes con acento tradicional,
falen galego ou castelán, son os
máis penalizados polos mozos
galegos, aínda que hai distin-

PACO VILABARROS

ción. “A tendencia de penalización acentúase cando o falante
avaliado é unha muller”.
Conceptos
que impiden a regularización
Os prexuízos, que se crían superados, son un atranco para o proceso de normalización. Uns renegan do seu uso por unha especie
de vergoña, outros fan un uso tan
estrito que provoca que outros o
rexeiten, mais este non é o único
obstáculo. “A normalización da
lingua galega atopa un serio
atranco na carencia dun modelo
oral galego estándar que satisfaga as necesidades da mocidade”.
As valoracións do ensino no
proceso de normalización reve-

lan posturas contradictorias. Se
nos estudos primarios significou
para moitos o cambio da lingua
materna ao castelán, “na universidade carrexa en moitos rapaces
unha nova galeguización”.
Ademais, as entrevistas e os
grupos de discusión sacaron á
luz a escasa utilidade que a mocidade atopa no galego. “O uso
desta lingua asóciase con profesións de baixo prestixio ou coas
esferas da docencia e da administración, polo que as motivacións de uso son escasas”.
Outra das conclusións é a
consciencia da poboación de que
o galego é un dos elementos máis
característicos da cultura galega.
Non embargante, só os galegofalantes e neofalantes trasladan esa
opinión a un uso individual. Pola
súa parte, os castelanfalantes argumentan o descoñecemento da
lingua como escusa para non empregala, especialmente os que residen nas cidades.
A pesar destes datos, a culpabilidade refléxase na maioría dos
casos relacionada co pouco esforzo dos falantes pola continuidade
no emprego do galego. Se para os
neofalantes “a situación das linguas propias en comunidades gobernadas por partidos nacionalistas é o referente a imitar”, nos
castelanfalantes Galicia constitúe
un exemplo de tolerancia.
Con todo, os autores coidan
que non só se sacaron resultados
negativos, senón que tamén se
constatou o “elevado compromiso atopado co uso de galego e a
vontade por facelo extensivo a
todos os ámbitos da vida social
na mocidade galegofalante”.♦
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Pexa voluntaria
MANUEL CAO
A crise do goberno municipal de Vigo ten varias derivacións de
interese para entender o proceso político-económico que se dá
na Galicia. A situación de conflitividade global maniféstase
aquí nun encistamento das posicións dos partidos políticos e na
falta de diálogo real arredor dos intereses da colectividade electoral que manifesta as súas preferencias e demanda, razoablemente, unha mínima responsabilidade por parte dos cidadáns
que, voluntariamente, deciden adicarse á carreira política.
Se un analiza o mercado político-electoral catalán atoparase
con que todos os partidos poden negociar e chegar a acordos entre sí. Programas preelectorais e animadversións persoais á parte,
todos os partidos parecen ser conscientes de que están ao servizo
da cidadanía que lles paga e que teñen que exercer as responsabilidades de goberno cun mínimo respecto ás regras básicas da democracia e ao conxunto dos cidadáns que os votaron e aos que deben unha gobernanza eficaz. Así, por exemplo, a capacidade de
pactar dun grupo político como Esquerra Republicana de Catalunya é tal que, na actualidade, existen todas as combinacións posibles nos gobernos municipais. ERC está gobernando nuns lugares co PSC e IC (alianza preferente), noutros con CiU e, mesmo
nalgúns, co PP, grupo situado nas antípodas do que representa
ERC. O comportamento dialogante e moderado da clase política
catalá é ben visto pola sociedade e revela un grao de madurez que
ten un especial valor en tempos de crise e conflitos como o actual.
Desta situación de facto, non se deriva a inexistencia de diferenzas radicais nas propostas de cada grupo e a manifestación de discrepancias e liortas importantes no proceso electoral ou nos debates parlamentarios ou cidadáns. No conxunto do Estado, salvo
no frentismo aplicado no País Vasco e Navarra, tamén podemos
atopar todo tipo de pactos aínda que o seu carácter é, máis ben,
anecdótico dada a proliferación de maiorías absolutas derivada da
simplificación das ofertas partidarias.
Pola contra, en Galicia, vivimos nunha guerrillada permanente entre a maioría dominante do PP e os dous grupos da oposición
enfrascados nunha loita fratricida polo dominio da oposición
maioritaria pero con diferencias importantes entre o PSdG-PSOE
e o BNG. Mentras o PSdG mantén unhas relacións fluídas cos demais partidos e permite ou promove acordos implícitos ou explícitos co BNG (preferentemente) ou co PP, o BNG mantén unha
política de alianzas asentada a priori na imposibilidade de calquera acordo implícito ou explícito co Partido Popular. Salvo nun
breve período ao inicio da 6ª lexislatura, rachado co naufraxio do
Prestige, o BNG ten no PP o seu principal e case único inimigo
do que se deriva unha política de alianzas que, na realidade, pexa
a acción política do propio BNG. Esta opción unidireccional é
independente das actuacións efectivas dos dous partidos de ámbito estatal, o que, na práctica, minusvalora a capacidade de interacción e influencia do capital político cedido polos electores.

Compoñentes do grupo municipal do PSdG-PSOE, en primeiro plano, compañeiros de bancada do grupo nacionalista, detrás.
PACO VILABARROS

‘Salvo nun breve período ao inicio da
sexta lexislatura, rachado co naufraxio
do Prestige, o BNG ten no PP o seu
principal e case único inimigo”
Nun sistema democrático, a capacidade para negociar e chegar a acordos só ten como límites a contradición efectiva entre os
obxectivos dos programas político-electorais e a obriga de ofrecerlles aos cidadáns-electores un goberno eficaz e responsable
construído sobre o respecto absoluto ás preferencias da maioría
dos votantes. Neste contexto, sería interesante preguntarnos cales son as sinais de identidade e obxectivos básicos dun proxecto nacionalista ou galeguista. A cidadanía galega observa con
desconfianza razoable a súa clase política pero demanda, iso si,
respostas claras, proxectos actualizados e eficacia no deseño e
xestión das políticas públicas. A este obxectivo parecen dirixirse
as actuacións dos grupos políticos nas sociedades avanzadas.♦

A pesca de baixura é un sector con dificultades a ambos os lados da fronteira.

PACO VILABARROS

Lisboa consegue atrasar sete anos
a liberalización das súas augas territoriais

Os pescadores portugueses
advirten de posíbeis conflitos
cos galegos no Alto Minho
GONÇALO NUNO DE FARIA
A pesca na fronteira luso-galaica segue a ser fonte de
conflitos. O último acordo entre Madrid e Lisboa non satisfai os pescadores portugueses.
A postura e accións da Secretaria
de Pesca Marítima, Carme Fraga, cando se fixeran as negociacións do Acordo de Pesca
concretado por España e Portugal sorprendeu os axentes pesqueiros do norte luso, por consideraren que as súas propostas rachaban o necesario equilibrio entre os dous países nesta materia.
Fraga negouse a admitir o adiamento de sete anos da liberalización das augas baixo xurisdición
portuguesa, atitude que provocou que o ministro do ramo, Miguel Arias, a retirase das negociacións con Lisboa.
A postura da filla de Manuel
Fraga sorprendeu en Portugal xustamente polos elos familiares da
funcionaria cun dos políticos que
máis ten puxado na UE por conseguir fondos estruturais para a rexión norte, no marco dos convenios da eurorrexión Galiza-Norte
de Portugal e do Eixo Atlántico.
Incluso moitos empresarios do
sector fixeron chanza en privado
da falta de comunicación entre pai
e filla, como se a estratexia desenvolvida por Carme non estivese
moi de acordo coa filosofía de colaboración de seu pai cos poderes
económicos portugueses.
Contestación en Portugal
A pesar de que o primeiro minis-

tro portugués, José Manuel vos, aínda que altos cargos do
Durão Barroso festexou a “gran goberno de Lisboa falen de que
vitoria fronte a España” no tema se van reforzar de xeito paulatida pesca, o certo é que os traba- no as flotas de patrulla en milladores do mar e os armadores sións de vixilancia da Zona Ecoportugueses opinan que hai unha nómica Exclusiva.
Pouca xente en Portugal lles
gran falsidade en todo o que foi
negociado e acordado finalmen- dá creto ás promesas políticas
te, xa que se trata do máis debili- deste compromiso gobernamentado sector produtivo do país e tal. O que saben é que en situaco novo acordo amplíase a área cións semellantes do pasado,
–entre as 12 e as 200 millas– de houbo moitos conflitos entre
intervención de barcos da pesca pescadores, algunhas veces con
violencia,
por
do cerco e un tonon estaren aclatal de 30 barcos
radas para os hode arrastre, alescadores
mes do mar cales
gúns deles con
son as súas limiadicación exclude
Viana
do
Castelo
tacións na tarefa
siva á captura de
cotiá de loitar pocrustáceos.
rexeitan
lo peixe.
Para compliNa memoria
car aínda máis a unha batea galega
fican escenas cosituación, xorden
a
tres
millas
mo a de Viana do
outras oito emCastelo, onde
barcacións con das súas costas.
pescadores loexclusividade pacais impediron a
ra a captura de
instalación dunsardiña perto do
ha plataforma
Río Miño, unha
mexilloeira que a
especie á que os
empresa galega
portugueses conMexiana pretenceden especial
admiración e loitan por preservar día explotar a tres millas da
costa vianense. Malia estar aue protexer.
E mesmo que en presenza de torizada a construción desta batodos os números, regras e nor- tea polas autoridades, os pescamas delimitadas en que as flotas dores de Viana, agora suxeitos a
pesqueiras fican coa obriga de sancións xudiciais, non se rencumprir e respectar puntualmen- den, coa escusa de que esta emte, é xustamente no respecto po- presa vai acabar coa pesca tradilas normas onde non se fixo un cional e supón un grave risco
para a circulación das súas pecorpus de sancións ao xeito.
É que Portugal non ten me- quenas embarcacións, un extredios de fiscalización e vixilancia mo negado radicalmente pola
marítima minimamente operati- empresa galega. ♦

P
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Socialistas e CiU saben que deberán contar con Carod para formar goberno

ERC asume o seu papel de ‘desexada’
A.N.T.
Á espera das primeiras sondaxes xa en campaña electoral, a
actualidade política catalá xira ao redor do papel de eixo
que asumirá Esquerra Republicana (ERC) tras o 16 de novembro. Polo momento prosegue a
incógnita sobre se gobernará a
esquerda ou o nacionalismo.
Josep Lluís Carod Rovira, candidato á presidencia da Generalitat catalá por ERC, converteuse na estrela
da precampaña electoral. Coma
princesa pretendida por Artur Mas
(CiU) e Pasqual Maragall (PSC),
desfolla a margarida deixándose
querer por un e por outro. Diante
dos medios de comunicación, Carod reivindica converterse no novo
Honorable a pesar de saber que
non vai gañar as eleccións. É a súa
maneira de manter á espreita todo o
mundo político, incapaz de saber se
os seus pasos se dirixirán cara a unha maioría catalanista ou preferirá
tender pontes co centro-esquerda
como xa fixo no Senado a través da
Entesa de Progrés.
As últimas aparicións públicas do líder republicano poderían
facer supoñer que o favorito de
ERC é Maragall. En Madrid, o
partido independentista defendeu
que a verdadeira esencia de Catalunya era o estado do benestar por
riba da lingua e rachou o tradicional encaixonamento do seu ideario no voto nacionalista. A idea da
liña máis pragmática da esquerda

nacionalista catalá pasa por recoHai un ano, Maragall parecía
ller votos daqueles descontentes coronado como president sen
pola febleza de principios da es- oposición, coa sospeita de que
querda moderada española. Ca- CiU se desarmaría coma un pastel
rod pretende conseguir que os fi- de milfollas tras a retirada do seu
llos de inmigrantes andaluces, carismático líder. Mais esa automurcianos ou andaluces que mo- confianza perdeuno. O candidato
ran na periferia de Barcelona vo- socialista foi incapaz de volver
unirse á cidadanía como hai catro
ten por el sen complexos.
ERC sabe que se conseguen anos. Tivo que sortear o propio
iso ben poderían
conflito interno
danar o PSC sen
dun PSC dividido
desgastarse, coarentre españolistas
arod pretende
–temerosos de que
tar as ansias de poque
os
fillos
o PP medre a base
der do sector máis
radical da súa es- de inmigrantes que dos votos dos antrutura e evitar o
tinacionalistas– e
proceso histórico moran na periferia dialogantes que
esqueceron a vida
de fagocitación
cotiá dos cataláns
que sofre respecto de Barcelona
a CiU: por unha lei
a favor de debates
voten
por
el
etéreos, como a
non escrita, todo
dirixente republi- sen complexos.
reforma do Estatut
cano que destaca e
ou a polémica das
seleccións deporpeitea canas acaba
tivas.
integrado en ConNon é estraño que as primeiras
vergència (pese as excepcións subliñábeis, como a de Pere Esteve, enquisas que se publican, case na
que seguiu o camiño inverso).
clandestinidade, falen dunha perda de votos para os dous grandes
A derradeira vida de Maragall
partidos. Diante dos problemas de
altura, os cidadáns escoitan con
Se a política catalá fose un vide- interese as receitas de ERC ou de
oxogo, Pasqual Maragall está na Iniciativa per Catalunya sobre inúltima vida e ten que pasar de fa- tegración de inmigrantes, xeitos
se. O seu opoñente, Artur Mas, factíbeis de acceso á vivenda ou
gaña enteiros día a día, nun inte- seguridade cidadá. Mentres que a
lixente traspaso de poderes que aposta de CiU e o PSC é liderar a
Jordi Pujol ideou dun xeito de- reforma estatutaria, os partidos
fensivo, aproveitando os erros do pequenos poden contentarse coas
PSC no seu beneficio.
“migallas” cotiás. ♦

C

Josep-Lluís Carod Rovira, líder de ERC.

Bilbao
As posicións de saída están claras: PNV, EA e EB/IU atoparon
un principio de acordo para debatir o texto de novo Estatuto que
propón Ibarretxe. PP e PSE están
en contra e piden a súa retirada.
A posición da esquerda abertzale
non está clara: por unha parte
Otegi di que non é a fórmula máxica de solución ao problema, pero están dispostos a debater. A
Deputación de Álava vai presentar un recurso contra o Plano no
Tribunal Superior de Xustiza do
País Vasco, aínda que non ten
moito sentido xurídico porque
non hai nada aprobado, é máis un
fogo de artificio. O Goberno español chamou oficialmente a todos os españois a facerlles fronte
a “este desafío secesionista e rupturista”, e en Navarra, UPN/PP
tamén estuda a posibilidade de
emprender accións legais.
Con estas posicións, semella
complicado un acordo co consenso suficiente para substituír ao Estatuto de Gernika. Pero hai algunha falacia que convén desmontar:
a violencia da ETA é para algúns
un atranco que imposibilita o debate. Pero se nos remontamos 24
anos atrás vemos que o Estatuto
de Gernika votouse coa ETA matando, co Exército español como
garante da transición franquista,
coa ultradereita presionando, e
cos GRAPO no seu apoxeo. Impediu iso o debate? Desde logo,
non. A Constitución española votouse coa violencia de por medio,
e cuns perigos desestabilizadores

Os apoios do Novo Estatuto
de Euskadi
DANIEL ÁLVAREZ

O texto articulado do Plano Ibarretxe xa está no Parlamento, e só conta co sustento do tripartito, pero podería ser aprobado dentro dun ano.
maiores dos que hai hoxe. A desaparición da ETA é necesaria, pero
a súa existencia non é obstáculo
para falar de reformas políticas.
Din que a Constitución permite
debatir todo tipo de ideas, pero iso
non é real, ao lehendakari non lle
deixan presentar a súa. Aznar, que
fixo un traspaso de poderes curioso a Rajoy: deixoulle todo o protagonismo excepto no tema vasco,
afirma que a proposta “lexitima o
terrorismo da ETA, e que se sustenta en máis de mil mortos”. Iso
é unha desvergoña tal como dicirlle a Aznar que a concepción da
unidade de España que ten o PP
apoiase nas ducias de miles de
mortos causados polo franquismo.
Xa explicamos aquí o que supón o Novo Estatuto Político de
Euskadi. Ibarretxe recoñeceu esta semana que non teñen por que
aprobarse todos os seus puntos,
que hai que debater no Parlamento. Habería algo de malo en
que se aprobase, por exemplo, a
proposta de representación vasca

ante Europa? Iso é algo que
apoia o PSE, incluso Fraga. Ibarretxe dixo, non sen razón, que el
é lehendakari para propoñer cousas que axuden ao benestar dos
seus cidadáns, que o votaron para solucionar os problemas. É
probable que a ETA desapareza
gracias ao Plano, pero hai proba-

bilidades de que siga actuando.
En todo caso, se hai algo que se
pode intentar, por que non? No
conflito vasco intentouse de todo, menos deixar os cidadáns
vascos que escollan. Se se lles
cede a palabra aos vascos, estaremos na luz ao final do túnel.
Fóra de Euskadi hai episo-

Juan José Ibarretxe durante a declaración institucional, xunto co seu goberno.

dios que se poden ver con pouca
nitidez, e que poden causar sorpresa. O último deles foi o incidente entre Azkarraga e Iturgaiz,
que rematou coa expulsión deste
da Cámara. Reproduzo o acontecido: o Conselleiro de Xustiza,
Joseba Azkarraga, rematou a súa
intervención no Parlamento dicíndolle ao representante popular: “Vostedes, sr. Iturgaiz, son
os lexítimos herdeiros do franquismo neste país”. Ao que o
aludido respostou: “E ti da
ETA!”. Iturgaiz non estaba no
uso da palabra, e foi chamado á
orde polo presidente Atutxa.
Iturgaiz volveu berrar: “E ti da
ETA!”. E foi apercibido de novo.
Á terceira, Atutxa dixo que se
producira unha grave acusación
de connivencia coa ETA, e Iturgaiz, sen pedir quenda de palabra, dixo por dúas veces: “Mentira”. Aí chegouse á expulsión.
Esta clase de incidentes verbais
veñen sendo habituais no Parlamento vasco cada venres. É o show
semanal que coñecemos ben aqueles que seguimos as sesións. Os
parlamentarios populares colleron
por costume falar cando interveñen
outros representantes, chamar “terroristas” aos parlamentarios de
Sozialista Abertzaleak (SA) e boicotear as presenzas dos conselleiros. Hai quen pensa que o PP tenta
cargarse o Parlamento até que SA
sexa disolto, e hai outros que aseguran que o único que pretenden é
montar bronca para logo presentarse como vítimas.♦
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Só Izquierda Unida conseguiu manter os votos de maio

O PP confirma en Madrid a volta á hexemonía electoral
CÉSAR LORENZO GIL
Malia á montaña rusa de escanos do escrutinio da Comunidade de Madrid, o PP sabía segura
a súa vitoria. Mariano Raxoi
confirma a súa vantaxe de cara
aos comicios de marzo e pon a
dirección do PSOE nunha difícil conxuntura. En canto aos resultados, só IU mantivo o número de votantes respecto a maio.
Escrutado o 60 por cento dos votos, Rafael Simancas era presidente da Comunidade madrileña.
O PP perdía dous escanos respecto a maio e rachábanse todas as
previsións das sondaxes. A esa altura da noite, a responsábel de organización dos populares, Ana
Mato, daba unha rolda de prensa
coa faciana sorrinte e o xesto tranquilo. Xa daquela se sabía que habería unha sorpresa final no escrutinio e Esperanza Aguirre acabaría
a noite como a primeira presidenta dunha comunidade autónoma.
Esta vitoria, adubiada dalgo
de suspense para que a noite electoral non fose demasiado rutineira e mecánica, confirma o panorama de hexemonía do PP logo da
treboada que trouxo o anno horribilis do Prestige e a Guerra do
Irak. A sucesión no liderato está a
funcionar á perfección e Mariano
Raxoi xa non só actúa como presidente en moitas áreas extraoficiais senón que se perfila como
seguro gañador en marzo.
A suficiencia do PP é engado
abondo para a próxima campaña.
Toda a xestión de goberno vai
encamiñada aos vindeiros comicios, igual que sucedera antes
das eleccións de marzo, cando
Aznar acometeu os máis grandes
planos de protección social da
lexislatura. Cando se ten o poder,

A vitoria de Esperanza Aguirre supón tamén o primeiro triunfo para Raxoi no camiño da Presidencia.

mellor ca promesas son os decretos de lei.
Este estómago cheo da derei-

ta pode valerlle á esquerda para
reactivar a súa mensaxe e procurar vías alternativas para chegar

ao poder. Nas eleccións do 26 de
outubro, os socialistas perderon
150.000 votos respecto á convo-

catoria do 25 de maio; o PP obtivo 100.000 votos menos e, en
troques, Izquierda Unida, reduciu os seus sufraxios en 2.000,
nunha estatística xeral dun 5 por
cento máis de abstención.
Quizais a mensaxe do electorado progresista en Madrid sirva
para todo o estado. Por unha
banda, o PSOE debe deixar de
lado esa ansia de semellanza
programática co PP, din os analistas. Pola outra, a directiva socialista debe esquecer ese delirium tremens previo ao desastre
que eles mesmos aventuran para
a primavera e puxar sen complexos pola Moncloa.
Segundo a apreciación doutros políticos socialistas, o erro
de Rafael Simancas foi xustamente o contrario. Promesas como a de facer gratuíto o transporte público para os mozos e
os xubilados ou a insistencia en
condenar a construción privada
puideron terlle restado apoios
de sectores acomodados, anteriormente partidarios de Ruiz
Gallardón, que preferirían un
PSOE elegante a unha Esperanza Aguirre con demasiados vínculos coa Igrexa e certo estilo
de política de ganchillo e braseiro xa desfasado.♦

Da cohabitación ao poder total
Esperanza Aguirre por fin puido
volver sorrir. As eleccións de
maio condenábana a desaparecer
progresivamente. José María Aznar, o seu gran valedor, quen a
levou da discreción dunha concellería en Madrid á presidencia
do Senado a pesar de que probou
certas dificultades para se adaptar aos seus novos cometidos.

Antes da toma de posesión e
a xogada de Eduardo Tamayo e
María Teresa Sáez, no PP madrileño contaban con despedila
amabelmente e procuraren un
candidato que fixese esquecer o
carisma do agora alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.
Mais este cambio de fortuna
ábrelle novas portas a Esperan-

za Aguirre. Amparada nos agarimos de Gallardón e Mariano
Raxoi, a presidenta parece máis
ben un instrumento atinado para coordinar as ansias dos construtores por ampliar os polígonos residenciais da periferia de
Madrid e xestionar os cartos
autónomos de acordo ás redes
que o PP mantén na comunida-

de desde hai varias lexislaturas.
Resta por saber como administrará ese poder total a nova
presidenta. O seu antecesor foi
audaz e conseguiu labrarse o seu
futuro para a segunda xeración de
recambio do aznarismo. Aguirre
quizais aspire simplemente a ficar
na historia da capital como algo
máis ca unha condesa consorte.♦

A paranoia de Aznar
JORDI CLIVILLÉ
Hei de confesar que a convocatoria da
Conferencia de Doantes me deixou perplexo. Alguén debería explicarnos este
quebracabezas. Os EE UU, o Reino Unido e España deciden invadir un país, o
Irak. A guerra gáñase e como consecuencia desta, destrúese a meirande parte do
país mentres a maioría dos países do mundo, implícita ou explicitamente non están
de acordo coa invasión. Acabada a acción
militar, os tres países agresores convocan
todos os estados do mundo co fin de que
colaboren economicamente na reconstrución do Irak. É evidente que non será o
exército norteamericano o que materialice
esta reconstrución. Serán, sen dúbida, empresas privadas estadounidenses das que
xa coñecemos o nome. España anunciou
que achegará 300 millóns de dólares,
Gran Bretaña, 900 millóns e entre todos
os países da UE, 200 millóns máis. Supoñamos que se recadan os 35.000 millóns
de dólares necesarios; todos estes recursos públicos pasarán a mans privadas.
Non é de estrañar que paralelamente á
conferencia se convocase outra de empresarios que, ao xeito de aves de rapina, esperan que poidan sacar tallada. En todo
este asunto hai algo difícil de entender. O
Irak ten unha capacidade de produción de
petróleo de dous millóns de barrís. Ac-

A Conferencia de Doantes de Madrid foi o culmen dunha política agresiva contra o Irak baseada na expoliación. Aznar deulle un xiro á política tradicional de Asuntos Exteriores para axeitala á filosofía de Washington.
tualmente exporta xa un millón. Non coi- desta cimeira absolutamente reprobábel.
do esaxerar ao supor que cada barril deixa A primeira Guerra do Golfo foi a primeiun beneficio de cinco dólares, o que im- ra televisada en directo. Esta vez foron
plica unha recadación
máis lonxe. Retransde gaño diario de cinmítenos sen chisca de
co millóns de dólares,
vergoña toda a mesresolución
1.515
cantidade que vai paquindade e a cobiza
rar ás arcas dos EE
do mundo capitalista.
das
Nacións
Unidas,
UU co fin de garantirA resolución 1515 das
lles o cobro ás empreen contra do que afirma Nacións Unidas, en
sas norteamericanas
contra do que afirma
Aznar, non lexitima
que se repartiron o
Aznar, non lexitima a
pastel. Dada esta reaguerra, simplemente,
a
guerra
senón
a
pirataría”
lidade paréceme cínicomo no seu tempo fico que os tres países
xera o reino de Inglaagresores exerzan de
terra, lexitima a piraesmoleiros.
taría. Agora hai que
O cinismo e a inchamalos corsarios.
moralidade dos conDada a febleza
vocantes queda reflectido incluso no no- das Nacións Unidas, sempre manipulame dado á convocatoria. Ser doante im- das polos EE UU, comprando as vontaplica xenerosidade, ausencia de intereses des dos países pobres, non é estraño que
bastardos. Todo o contrario do contido o seu secretario xeral, Kofi Annan, teña

‘A

vontade de reformar a súa estrutura e regulamentos. Isto debería espertar as nosas esperanzas. Mais non é o meu caso.
A comisión de expertos que se pensa nomear, por ampla que sexa, moito me temo que acabará manipulada pola gran
potencia, que acabará impondo os seus
criterios.
Con frecuencia temos que escoitar que
a partir do 11-S o mundo mudou. Non é
así. Aqueles atentados foron a escusa para
realizar un proxecto desde hai tempo urdido polo capitalismo: crear unha sociedade
baseada no temor, dirixida exclusivamente polos EE UU e os seus aliados máis incondicionais. Arestora, Aznar púxose xusto embaixo de George Bush ao admitir
que as forzas armadas españolas terán un
labor ofensivo e que incluso poderán acometer ataques anticipatorios, algo que nos
afasta de Europa.
Madrid foi unha mostra de que estamos a asistir ao final da civilización que,
se ben ten moitas contradicións, como mínimo deixaba unha fenda para a esperanza. Se botamos unha retrospectiva,
constataremos que todo imperio, cando
decae, é destruído polos bárbaros.♦
JORDI CLIVILLÉ é economista.
jordicliville@hotmail.com

Nº 1.102 ● Do 30 de outubro ao 5 de novembro de 2003 ● Ano XXVI

Vidas
exemplares
MONCHO LEAL

O

s anos da
chamada
posmodernidade
nos que o concepto de
trunfo asociouse á
conquista individual,
onde se mitificaron
personaxes a grande
escala e se sacralizou o
consumo, educaron a
unha dinámica parte da
sociedade. A mensaxe
pode resumirse en que
non hai nada que facer,
non se poden mudar as
cousas, por tanto hai
que disfrutar só do
momento. Vive e deixa
vivir, aínda que uns o
fagan a conta doutros. O
legado cultural é ben
cativo. Ser acrítico foi
unha consigna seguida
masivamente. Nese
contexto aparecen as
ONGs, chamadas así
orixinariamente porque
non dependían de
ningún goberno e, por
tanto eran,
presumiblemente,
independentes. Velaí a
palabra mítica. Un é
independente cando
actúa pola súa conta,
sen grupo. O réxime
teme ata o pánico cando
a xente se xunta para
reinvindicar. Logo
descubrimos que
algunhas desas ONGs
tan modernas cobraban
máis do estado que
moitos concellos, que
outras desviaban fondos
ou os perdían. Pero xa
estaba metida na
conciencia da sociedade
que o había que facer
era apadriñar cativos
por sete euros ao mes,
ou doar un tanto por
cen, ou montar asilos.
Todo vale sempre e
cando se faga sen
cuestionar o sistema, sen
preguntar porque
ocorren os feitos que
motivan a solidariedade,
sen denunciar. As ONGs
que non respondían a
este criterio eran
marxinadas ou
satanizadas. Para o
internacionalismo é
unha situación abafante.
Por iso indignámonos
cando se lle dá tanta
cobertura informativa, a
máis nos medios
públicos, á beatificación
da monxa chamada
Tareixa de Calcuta, que
destacou por defender
que as mulleres foran
penalizadas por abortar
e que cando dúas
persoas se festexaran
mutuamente os corpos
fora unicamente para
procrear máis pobres de
♦
Deus.♦

O ex sindicalista Garzón considérase beneficiario do ‘efecto Lula’

A vitoria da esquerda en Bogotá
frea a ‘man dura’ de Uribe
CÉSAR LORENZO GIL
Álvaro Uribe non conseguiu
levar adiante as súas reformas
políticas de aforro público e
ademais perdeu o goberno das
principais cidades colombianas. Os votantes seguen a confiar no seu presidente pero
non están dispostos a admitir o
seu progresivo autoritarismo.
Máis de dez anos había que unha
candidatura denominada claramente de esquerdas conseguía
tan alta cota de poder como o goberno de Bogotá. O novo alcalde
da capital de Colombia, Luis
Eduardo Garzón, beneficiouse
do voto de castigo ao presidente
Álvaro Uribe e representa unha
nova esperanza para o progresismo nun dos países onde máis
costa non estar de acordo coas
oligarquías dominantes.
Luis Lucho Garzón obtivo a
maioría dos votos cun programa
de concordia e de pactos cos
sectores moderados. O seu
triunfo chega polo convencemento de que a súa experiencia
como sindicalista pódelle axudar a entender os problemas
dunha poboación atravesada pola miseria e como reflexión
electoral sobre o camiño político ao que conduce o mando cada vez máis espartano de Uribe.
O novo alcalde beneficiouse
de dous ventos chegados de diferentes fontes pero xunguidos
nos últimos meses. As coincidencias persoais –empezando
polo nome e ocupación– de Garzón e Luís Inácio Lula da Silva,
presidente do Brasil, valéronlle
para recoller as esperanzas non
só da esquerda militante dos
movementos de dereitos civís e
retallos de partidos desconxuntados no Polo Democrático senón para animar no seu proxecto
personalidades da empresa mediana vinculados ao centro. Se
no Brasil foi o liberal José Alencar o porto de enganche de Lula
co mundo dos negocios, en Bogotá o propio candidato dos liberais saíu da carreira e pediu o
sufraxio para Garzón.
Todas estas coincidencias
volven pintar un mapa político en
América do Sur ao xeito de carreiro de pezas de dominó no
que, aos poucos, a crítica ao neoliberalismo antinorteamericano
acada o poder. Primeiro no Brasil, logo na Arxentina, mañá quizá en Bolivia e México, a esquerda moderada sae do gulag no que
a dereita a encaixonou a base de
asasinatos e terror ditatorial.
Segundo esta hipótese, Lucho Garzón ben podería pelexar
pola presidencia no 2006. A día
de hoxe é un escenario algo idealizado, tendo en conta a situación bélica do país e o histórico
xogo de alternancias entre conservadores e liberais que converteu a democracia colombiana
nun ritual no que só ás veces salta a banca pola dereita, caso de
Uribe nos pasados comicios.

Álvaro Uribe, no centro da imaxe, advertira que non aceptar as súas reformas conduciría a Colombia a unha crise como a arxentina.

Bogotá ten os seus retos

canalizar a inmigración de poboación rural que converte os suO propio Lucho considera un burbios da cidade en escenario
erro atribuírlle meirande prota- de asasinatos continuos so o
gonismo á súa vitoria. No seu mando dos cárteles da droga.
É por iso que
discurso posteleco alcalde in pectoral reclamou o
tore xa anunciou
dereito da cidadacapital
que as súas prinía a loitar publimeiras medidas
camente por mecolombiana
loita
estarán encamillorar a calidade
de vida, por erra- por ofrecer servizos ñadas a loitar
contra a excludicar a fame da
sión, a dignificar
súa rutina. A día modernos e
a defensa pública
de hoxe, a capital
dos dereitos hucolombiana é un- canalizar
manos e a tirar da
ha cidade que loia
inmigración
vida civil a ameata por ofrecer serza da corrupción.
vizos modernos de poboación rural.
Non en van o
(unha moi mellomáis ambicioso
rada rede de
programa de Gartransporte públizón persegue a
co, medidas de
normalización
acondicionamento de espazos abertos, recualifi- recadatoria para impedir que as
grandes
fortunas
que se acumucación de áreas degradadas) e

A

lan nos barrios de luxo de Bogotá garden fraudes fiscais que acaban “investidas” en apartamentos de Londres ou centros comerciais de Miami.
Garzón chega ao poder coa
lección ben aprendida da inxenuidade dos ex guerrilleiros do
M-19. No 1990, este grupo conseguiu o 27 por cento dos votos
para a Asemblea Nacional Constituínte pouco despois de anunciar a súa desmobilización militar e o seu paso definitivo á vida
democrática coas regras constitucionais aprobadas entón.
Os dirixentes daquel movemento pagaron ben caro o seu
triunfo. Carlos Pizarro, candidato dos ex guerrilleiros e favorito
nas sondaxes, foi asasinado por
sicarios da ultradereita. Pouco
antes, outro esquerdista, da
Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo, tamén caía a mans dos paramilitares.♦

Salvar o Plano Colombia
C.L.
Non corre o rego ao gusto de Álvaro Uribe. A de- vence os cidadáns. Só lles ofrece maiores sufrirrota electoral nas cidades doeulle pero o freo mentos, feridas maiúsculas no seu propio terriverdadeiro á súa política de “rexeneración na- torio e unha suposta estabilidade futura que pocional” foi o ‘non’ ás súas reformas políticas.
de levar polo camiño miles de persoas e arranO presidente colombiano non soubo medir as car de vez todos os recursos naturais do país
súas forzas, deixouse levar pola ansia de quen ten (ao xeito do Irak).
todo demasiado claro na cabeza e perdeu o sentiMais do lado contrario, as FARC e o ELN dedo dos tempos e espazos nun país complexo e ex- vece por un goberno así de agresivo. A vitoria de
tasiado como Colombia. Volveu caer este doctor- Lucho Garzón en Bogotá tamén é un aviso á guecito de espejuelos na síndrome da man dura: non rrilla. A poboación dunha cidade que aumentou
hai solucións doadas a problemas que levan na nun 45 por cento a súa presenza universitaria na
braña centos de anos.
última década e que ten sorprendido a Susan
Talvez os colombianos o castigasen con ese Sontag ou Carlos Fuentes polo seu ambiente culvoto negativo polo seu desexo non agochado tural e democrático pode ser líder dun novo idedunha invasión estadounidense para rematar ario de país, unha oportunidade para que as xeracoa guerrilla que domina case a metade do país cións futuras senten a dialogar para construír un
e creou un estado paralelo acubillado na xun- estado autosuficiente, oposto á cultura do pano
gla. Ese Plano Colombia que agora precisa que no pescozo do campesiño expulsado do seu fogar
se salve con maiores investimentos non con- por un cacique montado a cabalo.♦
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Arafat deixa de ser obxectivo militar

Israel legaliza as colonias pese aos EE UU e á ONU
CÉSAR LORENZO GIL
A proposta de paz israelita
pasa por máis asentamentos
de colonos e a creación dunha
rede de espionaxe que posibilite o acerto dos asasinatos selectivos. O líder palestino, Iasir
Arafat, deixou de ser obxectivo militar, segundo Sharon.
O goberno israelita rachou definitivamente a Folla de ruta para
reiniciar o proceso de paz en Palestina ao legalizar varios asentamentos de colonos hebreos en territorio ocupado. Esta medida do
primeiro ministro Ariel Sharon
contradí as promesas que Tel
Aviv lles fixera aos Estados Unidos hai meses e ataca unha manchea de resolucións das Nacións
Unidas, contrarias á ocupación

de civís de terras propiedade dos
palestinos, arrebatadas aos árabes logo da invasión do 1967.
Mais a política de Sharon, nun
feble momento económico e sen
demasiado creto como baluarte da
seguranza dos israelitas, precisa
dunha alianza estratéxica cos colonos, moi ben organizados e cun
alto grao de conscienciación política. En realidade, o desplante a
Washington entra dentro da lóxica
do apoio velado da Casa Branca a
calquera decisión de Tel Aviv, malia que publicamente se teña que
asumir unha mensaxe diferente. O
goberno de Bush aprobou a remesa de axuda ao desenvolvemento
para Israel sabendo que moito dese diñeiro se estaba a investir en
construír novos asentamentos en
plena Cisxordania. Segundo as

propias análises do goberno norteamericano, costa máis manter unha nova aldea hebrea en territorio
ocupado que garantir o abastecemento de agua dunha cidade de
dez mil habitantes, por exemplo.
O máis relevante é que a medida de legalización, asinada polo
ministro de Defensa israelita,
Shaul Mofaz, se refire a catro novas localidades –Pnei Kedem,
Neve Erez, Mitzpe Kramim e Migron– que se iniciaron a construír
en marzo do 2001, cando os laboristas estaban no goberno e defenderon nos organismos internacionais que a súa presenza impediría que houbese máis colonias.
O rais, a salvo?
Ariel Sharon “amnistiou” a Iasir

Arafat. Nun encontro cunha delegación do Parlamento Europeo, o primeiro ministro israelita
anunciou que o seu Exército xa
non ten entre os seus primordiais
obxectivos eliminar o líder palestino. “Non hai ningún programa para executalo, a pesar de
que é culpábel da morte de milleiros de persoas, na meirande
parte civís”, dixo Sharon.
Mais Israel si confirmou que
existe un protocolo xa asinado polo primeiro ministro para expulsalo da Mukata (sede do goberno autónomo en Ramala) se é necesario.
O rais segue asediado neste edificio no que hai case máis metralla
ca cemento e desde a súa precaria
situación dirixe o novo goberno de
Ahmed Corei, que recibiu orde de
ampliar os seus cometidos alén do

4 de novembro, data na que remataban os seus poderes especiais.
Arafat pretende que este gabinete
asuma os poderes e inicie unha
rolda de negociacións con países
estranxeiros para aliviar a dura situación na que se encontra actualmente Palestina.
As constantes accións armadas israelitas so a escusa de localizar e eliminar activistas islámicos puxo ao bordo do colapso
calquera administración árabe e
a situación económica e humanitaria é precaria, principalmente
nos campos de refuxiados. Os
palestinos tamén comezan agora
a notar a falta de apoio iraquí. Os
fondos que enviaba o réxime de
Sadam Husein valeran durante
décadas para suplir carencias no
ensino e na sanidade.♦

Blair dalle a razón
aos republicanos e convoca eleccións
en Irlanda do Norte
A.N.T.
A pesar das demandas dos unionistas, o primeiro ministro británico,
Tony Blair, decidiu seguir adiante
co proceso electoral en Irlanda do
Norte, unha vez verificado o desarme do Exército Republicano Irlandés (IRA) pola Comisión que dirixe o canadense John de Chastelain.
Deste xeito, os norirlandeses acudirán ás urnas o 26 de novembro,
como estaba previsto, para escolleren un novo gabinete que se encargue de revitalizar a autonomía e
confirmar o cambio radical de am-

biente político no territorio.
A meirande preocupación é,
arestora, a negativa dos unionistas
a sentar para dialogar cos republicanos. O que fora primeiro ministro norirlandés, David Trimble, xa
confirmou que nunca pactará goberno co Sinn Féin e esixiu de
Londres un compromiso total coas súas teses, contrarias a admitir
ningún avance no proceso de paz
“até que saibamos con certeza que
armas se destruíron en realidade”,
dixo o líder unionista.
Para Gerry Adams, candidato

“Doadores” é unha boa palabra (doar sangue); é un corpo moral. A falsificación
dun corpo moral –transferencia de significado pola que un corpo ocupa o lugar
doutro pero con distinta constitución e
substancia– chámaselle isótopo. Por
exemplo, denominar unha conferencia de
prestamistas e investidores “Conferencia
de Doadores”. Unha conferencia de prestamistas podería semellar a Grande Feira
dos Grandes Alí-Babás, que sería unha escenificación menos cínica da Resolución
1.483 do Consello de Seguridade, que
agasallou coa democracia ao Iraq facendo
del o país más liberalizado do mundo.
Claro que vistas as cousas así, os doadores serían os iraquís. Doadores netos
de petróleo, polo que dende 1991 recibiron 85.500 toneladas de bombas que,
xunto ao embargamento, alixeiraron o
país de 1.500.000 habitantes (cousa que
podería alzar a renda per cápita, pero
vaia, é que a renda per cápita xa era unha
das máis altas do Oriente Próximo). Por
riba, di o embaixador ruso, son ricos, teñen petróleo. Petróleo hipotecado polos
contratos con cretos para “custos engadidos” das multinacionais estadounidenses,
máis unha débeda externa de 350.000 millóns de dólares, acrecentada agora polos
préstamos dos devanditos Doadores.
Con todo e isto, a Conferencia non se
fai porque os EE UU, como potencia
ocupante, estan obrigados polo Dereito
Internacional a prover á poboación dos
medios básicos de subsistencia, e tampouco para lle dar a Palacio unha nova

a primeiro ministro polo Sinn
Féin, os comicios de novembro
serán cruciais para coñecer as posibilidades reais de convivencia
en paz. “Os republicanos estamos
a lle demostrar ao mundo o noso
compromiso cun futuro de construción común dun país”, explicou. Adams espera que o esforzo
do IRA acabe sendo recompensado polos votantes, nunha sociedade como a de Irlanda do Norte,
aínda moi atrasada social e economicamente respecto ao resto da
illa irlandesa ou a Gran Bretaña.♦

Gerry Adams, candidato ao goberno autónomo de Irlanda do Norte polo Sinn Féin.

Aquí fóra

O Iraq e os accionistas
de valores
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO
oportunidade de acceder ás sobresaíntes clarou o ministro Rato no foro paralelo
meixelas de Powell. Se fose unha Confe- do sector privado (225 empresas).
Sí que é grande a torta; iso sabémolo
rencia de Prestamistas e Investidores o
éxito dependería de
dende hai moito. O
que o organizador –os
pasado setembro o
s
doadores
serían
os
propios EE UU cun
procósul Bremer fapin da ONU– logralou pola autóctona bosen convencer aos pa- iraquís: doadores netos de ca do ministro de Fiíses e institucións de
nanzas do Consello
petróleo, polo que
que todo o diñeiro
Gobernativo do Iraq,
que se poña será ben recibiron 85.500 Tm de Kamel al-Kelani, para
investido. O responanunciar en Dubai
sábel internacional da bombas que alixeiraron o (Confencia do FMI) o
CEOE di que “ben inplan de liberalización
país de 1.500.000
económica do país.
vestido” quere dicir
que as contribucións
Todas as empresas
habitantes”
do goberno para a repropiedade do estado,
escepto a industria peconstrución do Iraq
revirtan de xeito íntetroleira, serán postas á
gro en contratos coas compañías españo- venda. Pola súa boa disposición, os comlas e admite que, infelizmente, as sub- pradores poderán facerse co 100% da procontratas ofertadas polas 11 multina- piedade das súas adquisicións e repatriar a
cionais estadounidenses que controlan o totalidade dos beneficios sen ter que depoIraq, non espertaron interese nos investi- sitar os seus fondos en ningunha institudores españois. É entón cando sae o da ción iraquí por un tempo, algo necesario
“torta”, que é moi grande, tal como de- noutros países da rexión.

‘O

Pero velaquí que, durante a Conferencia, vostede e eu, potenciais doadores, vemos ao presidente Bush en Filipinas, ¡pedíndolle diñeiro a Filipinas! Se
isto fose a bolsa, os activos EE UU S.A.
caerían en picado e vostede, empresario
emprendedor, pensaríao dúas veces antes
de pór diñeiro na grande cuestación.
Que Bush veña de aprobar a exención
de 1.800 millóns de dólares nos impostos
aos seus contribuíntes máis ricos dá tamén
un pouco de rabexa. Non o contemple entón
coma un agasallo, unha doazón. É a compra
dunha participación no negocio-Iraq, país de
moitas oportunidades. É vostede un accionista dun valor seguro e aliado (EE UU) sen
os remilgos da Shell, que di que “cando a
autoridade lexítima o sexa en prol do Iraq,
iremos e recoñecerémola”. Ese momento
ten data: cando do Iraq saian máis dos 3 millóns de barrís diarios de petróleo que producía antes da intervención, e non o millón
que sae agora. Sempre e cando, os EE UU
procedan a unha división parcelaria razoábel da propiedade (Iraq). Pode estar seguro.
“Os países valedores do Iraq arestora, recibirán un trato distinto dos que veñan máis
adiante”, fixo saber durante a Conferencia o
Consello Gobernativo do Iraq. ¿Qué garantías máis quere? Tarde ou cedo os iraquís decataranse da súa xenerosidade e deixarán a
paranoia do terrorismo, de resistírense á liberación. E alí estará vostede.♦
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO é analista do
Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI), www.igadi.org
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As mañas de Luis Aragonés rachan a xeira triunfal do Deportivo

O Celta pasa polo oculista
público. Nesta ocasión, diante
do Rácing de Santander, terán
que demostrar capacidade para
arrepoñerse ao contragolpe.
Será o do sábado 1 de novembro un exame previo á selectividade do 4 de novembro,
diante do Ajax. Calquera resultado que non lles dea aos vigueses tres puntos condénaos a unha frustración europea que Lotina debería reconducir en beneficio da liga, unha tarefa quizais
exhaustiva nun intre de crecemento coma este.

CÉSAR LORENZO GIL
O mundo ao revés, pensarán
moitos. O Celta consegue remontarlle ao Valencia e trae
para Vigo un empate moi traballado. O Deportivo acaba
cun 0-2 logo de mostrar unha
fortaleza “galáctica” nas últimas xornadas. O primeiro
impulso da liga non deixou
nada claro, malia os agoiros.
O Celta atravesa unha etapa de
rabia. Xa lle funcionara no pasado: o equipo gaña enteiros
nun partido que lle sae ben, os
medios de comunicación inflan
a fazaña, paira un culpábel das
desgrazas e a catarse conseguinte acaba por favorecer os
xogadores, que esquecen conflitos coa directiva, problemas
de comunicación co adestrador
e lembran como se gañan partidos.
Este ano o punto de inflexión no inicio da tempada estivo en Amsterdam. Curiosamente, a derrota diante do Ajax pon
moi difícil a presenza celeste na
segunda rolda da Liga dos
Campións pero abriu todos eses
sentimentos grazas á maiéutica
do árbitro Markus Merk, encargado de poñer dos nervios os
vigueses obviando dous penaltis. A partir de entón, o Celta
recuperou a vista. A viaxe a Holanda non serviu para comprar
tulipáns ou revistas porno: o
equipo trouxo uns lentes, un xiro copernicano na maneira de
encarar os partidos.
A referencia máis concreta
para decatarse da mudanza de
imaxe hai que buscala en Montjuïc. É certo que o Espanyol foi

A pedra que avisa

Miguel Ángel Lotina comeza a espreitar a fin das complicacións que o seu equipo arrastrou.

un pano de poteiro e que ficou
atado logo da expulsión de Wome, pero o Celta xa lle comera
as papas na cabeza e só con
moita fortuna acabaría por empatar, aínda sen contar os penaltis. E como foi entón o cambio?
Sinxelo, o Celta retomou a súa
propia dignidade futbolística.
Volve xogar para gañar. Claro
está que o xogo que practica
Miguel Ángel Lotina sexa vistoso pero era efectivo. A disfunción deuse nos anteriores en-

contros. Agora o Celta volve
ser o da tempada pasada, e non
é pouco.
Se o equipo consegue que
funcione a estratexia a balón parado, a concentración defensiva
e a resolución de ocasións de
maneira satisfactoria, moitos
puntos dos xogados fóra da casa
virán para Vigo. Do mesmo xeito que se gañou en Valencia a
tempada pasada, empatouse nesta (e coa mesma emoción. Se daquela houbo dous penaltis erra-

PACO VILABARROS

dos e un gol in extremis, o pasado 29 de outubro houbo catro
goles e moitas ocasións valencianistas).
Ter gañado en Mestalla engade moito valor e moral para o
plantel. Con Juanfran extramotivado pola posibilidade de acudir á Eurocopa e Milosevic como executor cruel, ao Celta fáltalle por demostrar que tamén
pode funcionar en Balaídos. Xa
o ano pasado os célticos conviviron co pánico ao seu propio

O Deportivo volveu recibir un
sopapo ao xeito de espertador.
Logo dunha xeira de vitorias e
bo xogo que o levou ao liderato, o equipo coruñés baixou a
garda diante do Mallorca. Talvez o esforzo da vitoria diante
do Valencia fixo que os coruñeses se confiasen. Mais é posíbel
que fosen as mañas de Luis
Aragonés as culpábeis da queda
branquiazul. O sabio coñece
demasiado o fútbol español como para que ningún rival o sorprenda. Ademais, o agora adestrador mallorquinista tivo anos
para aprender de memoria como xoga o ‘reloxo’ de Irureta.
Se para outros técnicos, o esquema simple de defensa compacta e mortais ataques pode
ser irrefreábel, para Luis –que
foi quen o creou xa hai anos–
sempre se poden encontrar fendas polas que tentar unha alternativa plausíbel.
Contodo, o ziguezague de
Aragonés non foi doado. Aproveitouse de certa resaca deportivista e tivo que agardar até o minuto 74 (e de penalti) para adiantarse no marcador. Aí foi onde
brillou a intelixencia do adestrador madrileño. Se ben o Deportivo toma azos cando o marcador
lle asubía en contra, nesta ocasión, foi o holandés Bruggink
quen acabou con calquera tentativa de remontada.
En realidade, que o Mallorca gañase por primeira vez na
historia na Coruña ou que o liderato sexa máis precario tras
esta derrota, son anécdotas. O
interesante é saber se esta pinga
de irregularidade vai contaminar a firmeza futbolística coruñesa. Partidos como o do Valencia ou o do Mónaco demostraron que os deportivistas teñen
un cadro de xogadores que non
lle ten medo a nada, que se
arrisca, que sabe o que quere,
que se sente motivado para pintar algo no reino dos ‘galácticos’. Irureta volveu reivindicar
con éxito o valor en alza do
equipo por riba das individualidades. Mais para aguarlle a festa a Florentino Pérez esta tempada vai ter que ser case perfecta, especialmente na casa. Se
cando hai partido no Bernabéu,
o boleto da quiniela xa trae un 1
impreso, ao pensar en Riazor, o
Dépor debe lembrar cantos partidos perdeu na tempada que
gañou o campionato. ¿Quen sabe a resposta?♦

Rafael Moneo.

CALROS SILVAR

Lobo Antunes,
premiado
en Francia

Arquitectos
con estrela
en Compostela

Máis obras
inéditas
de Laxeiro

Mama África é o seu primeiro traballo
discográfico e Respeiten meus cabelos, brancos, o último, gravado o pasado ano. Chico César, un dos compositores e intérpretes de maior peso na
nova música brasileira, estará en Pontevedra o día 31 presentando un concerto que se celebrará no Pazo da Cultura ás 21 horas. Regresa o cantante
brasileiro á cidade pouco máis de dous
meses despois de que participase no
espectáculo colectivo Cantos na maré
que dirixiu xunto a Uxía e no que interviron músicos dos países da lusofonía.♦

O escritor portugués António Lobo Antunes foi merecedor do premio Unión Latina de Literatura pola súa traxectoria literaria. A candidatura foi defendida polo tamén escritor portugués Mário Claudio e
tivo que enfrentarse a propostas que
apoiaban o angolano Pepetela, o arxentino
Ricardo Piglia ou o español Enrique VilaMatas. Autor de obras como O Esplendor
de Portugal ou Exortação aos crocodilos,
Lobo Antunes soou en repetidas ocasións
como favorito ao Premio Nobel. A editorial
Dom Quixote anuncia a súa nova novela,
Boa-Tarde ás Coisas Aqui em Baixo.♦

Algúns dos máis importantes nomes da
arquitectura actual danse cita en Compostela nos III Encontros de Arquitectura que
se celebran do 29 ao 31. Máis de mil participantes asisten ás intervencións de profesionais como Andrés Fernández-Albalat, César Portela, Rafael Moneo, Luis
Fernández Galiano, Irisarri xunto con Piñera, Matias Klotz, David Chipperfield,
Snohetta, Stephan Beel ou Roberto Segre.
Están convocados para analizar o tema
das escalas neste terceiro encontro celebrado en Galiza despois dos anteriores
que tiveron lugar nos anos 1999 e 2001.♦

Até o día 7 de decembro estará aberta
na Fundación Laxeiro en Vigo a segunda mostra organizada con debuxos
do pintor nunca antes mostrados ao
público. Trátase, nesta ocasión, de
trinta pezas que proceden de coleccións particulares e teñen a súa orixe
na primeira época do pintor. A primeira parte desta exposición de debuxos
sobre papel correspóndese con creacións dos anos trinta, mentres que a
segunda recolle obra dos anos corenta,
entre eles os traballos preparatorios de
cadros como o coñecido Entroido.♦
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Obra sen título do ano 1998
de João Onofre.
Videoproxección
de medidas variábeis.
Cortesía da galería Toni tapies, Barcelona.

U

n bo grupo de escritores galegos viaxarán esta
fin de semana a Guernika á celebrar un novo
Galeuzca, o encontro dos escritores cataláns,
galegos e vascos. No país, os motores da cultura prepáranse para feixe de actos que de cara mediados de mes
lembrará que hai un ano embarrancaba o petroleiro. Co-

ARTE NOVA
PORTUGUESA

Chico César,
dá un concerto
en Pontevedra

mo anticipo, a obra Salitre de Rivadulla Corcón que o
sábado se representa en Pontevedra. Xusto o día seguinte de que Chico César faga vibrar a cidade. Entre tanto,
en Compostela o III Encontro de Arquitectura e o Santirock abren as portas ao Festival Cineuropa que comeza
o próximo día 4 inaugurando un mes do mellor cine.♦
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Carteleira europea en Compostela
Sesenta fitas compoñen o programa de Cineuropa
A.N.T.
Máis de sesenta filmes compoñen o programa da decimoséptima edición do Festival Cineuropa que comeza o día 4
en Compostela e se prolongará ata o día 28 de novembro.
Dogville de Lars Von Trier inaugurará un certame no que
vinte películas competirán polo premio do público, entre
elas o filme de Costa-Gavras Hanna K, secuestrado durante dúas décadas. Gregory Peck, Katherine Hepburn e a
obra de Elia Kazan recibirán homenaxes en Compostela.
O que ten asegurada a nova edición de Cineuropa é o éxito de
público. Cada ano no mes do
certame as fileiras fanse habituais na Rúa Nova de Compostela aínda que este ano desde a
organización esperan que continúe a afluencia de xente pero
diminúan os tempos de espera
ao poñer a andar o sistema de
vendas por internet e teléfono
que se presenta como unha das
novidades desta convocatoria.
Á marxe da cuestión organizativa e as limitacións económicas coas que arranca cada ano
este consolidado festival, o certo é que o programa de calidade
é a verdadeira carta de presentación de Cineuropa. Son moitos os títulos destacábeis entre
os sesenta títulos que compoñen o festival, algúns co valor
engadido das circunstancias
que rodean a súa producción e
exhibición. É o caso de Hanna
K. de Costa Gavras, un filme
que foi rodado no ano 1983
arredor da violencia israelita
sobre o pobo palestino que sufriu o secuestro durante dúas
décadas. A cinta iraquí Zamán,
rodada un mes antes da invasión americana ou o documental considerado xa un clásico do
xénero La espiral que afonda
no golpe de estado que derribou

o goberno de Salvador Allende
son outros dos capítulos deste
festival que non fuxe das produccións de contido político.
Tamén na sección oficial de
Cineuropa pularán polos votos
do público filmes como O seu
irmán de Patrice Chereau, Goodbye Lenin de Wolfgang Becker, Historia de Marie et Julien
de Jacques Rivette, In this
world de Michael Winterbottom
ou Willbur quérese suicidar de
Lone Scherfing ademais da
inaugural Dogville coas actrices
Nicole Kidman e Lauren Bacall. No festival compostelán
que ten un programa maiormente composto por cine europeo
tamén se proxectarán as cintas
estadounidenses Time Line de
Richard Donner e Ken Park de
Larry Clark ou a arxentina Cleopatra de Eduardo Mignona.
Ao festival de Compostela chegan este novembro algunhas
das películas premiadas en Donostia, Cannes ou Berlín.
Cineuropa reserva este ano
un espacio para o cine documental adicándolle unha sección na que se proxectarán, entre outras, Suite Habana de
Fernando Pérez, Gala de Silvia
Munt, Un instante en la vida
ajena de Javier Rioyo e Juego
de niños de Joaquín Jordá.

Spencer Tracy e Katherine Hepburn, á quen se lle rende unha homenaxe no festival, vistos por José Ramón Sánchez.

Yasuhiro Ozu recuperado
O realizador xaponés Yasuhiro
Ozu será outro dos protagonistas
de Cineuropa xa que a sección
Cinefilias recuperará as súas
obras Contos de Tokío e Bos Días. Na mesma sección é onde se

lle renderán homenaxes a Gregory Peck, Katharine Hepburn e á
obra de Kazan e se artellan dúas
retrospectias dos vilmes de Robert Guediguian e Jacques Tatí.
Xosé Luís Losa é o director deste
encontro para amantes do cine
que chega a súa decimoséptima

edición co apoio do público que é
tamén o que outorga o premio do
festival. “Trátase da aposta por un
cine que sae do menú único e que
consigue que o público o premie
coa asistencia ás salas que para o
Festival é o máis importante”, comenta o director.♦

Cruzada, primeiro disco do Seminario de Jazz
A.N.T.
Seis temas orixinais compostos
por Abe Rábade e Paco Charlín e
dúas pezas clásicas compoñen
Cruzada, un disco de difusión
gratuita que plasma o traballo dos
alumnos do II Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra.
Catro formacións de alumnos compostas por batería,
contrabaixo, guitarra, piano e
instrumentos de vento, son as
encargadas de executar as pezas que compoñen Cruzada, o
primeiro disco do Seminario
Permanente de Jazz de Pontevedra. “O que queriamos era
que os alumnos plasmasen
nunha gravación o seu taballo,
como parte da materia práctica”, comenta Luís Carballo,
coordenador do Seminario.
Xunto a Let´s call this do
clásico Thelonious Monk e I´m
a fool to want you de Wolf, Herron e Sinatra, seis temas orixinais compostos por dúas figuras
galegas destacadas, Abe Rábade e Paco Charlín, configuran o
repertorio recollido no disco.
Rábade e Charlín son tamén os

Actuación do alumnado en“Jazz na rúa” dentro do XI Festival Internacional de Jazz.

produtores musicais de Cruzada e os mestres deste seminario.
Cada grupo de alumnos encárgase da execución de dúas pezas. A gravación, que se realizou
no teatro Principal de Pontevedra, comezou a finais do curso
pasado, alá polo mes de abril, como colofón dun ano de traballo.
O disco foi editado polos
propios alumnos coa axuda do
Concello de Pontevedra e a

súa difusión é gratuita. “Sacáronse mil copias que estamos
distribuíndo ente os propios
alumnos, estamentos culturais
de Pontevedra e xente gustosa
do jazz”, di Carballo.
Cruzada nace coa idea de
difundir o traballo dos alumnos
e potenciar os músicos e grupos
galegos nunha liña que pretende compensar a falta de achegamento da industria e dos me-

dios de comunicación ao jazz,
sobre todo no caso galego.
“Agora existe unha discográfica, Xingra.com, que está apostando pola difusión de novos
grupos, pero os músicos galegos sempre son máis recoñecidos fóra da Galiza que aquí”.
O Seminario Permanente de
Jazz nacera en Cangas no ano
2000, pero por falta de medios
trasladouse a Pontevedra. Hoxe
van polo terceiro curso que pasan nesta cidade. Nel non se traballan as clases individuais de
instrumentos, senón que o que
se pretende é ensinar as chaves
de lectura do jazz. “Aquí acuden grandes músicos galegos,
mestres de conservatorio, rapaces que estudian música, o Seminario é a suma de todos os
seus alumnos, non se divide en
niveis”, comenta Carballo.
Dentro do Seminario realízanse concertos de grandes instrumentistas da escea internacional cos que os alumnos teñen
a oportunidade de tocar e aprender, xa que ademais imparten
clases maxistrais. Nuno Ferreira

Trio, Ramón Ángel Rey, Llibert
Fortuny ou Santi Quintáns foron
algúns dos músicos que deixaron a súa pegada nas aulas do
Seminario. “Así é coma se traballa nos Estados Unidos, pero
no Estado español resulta algo
novidoso. Deste xeito conséguese que quede algo da súa arte en nós”, afirma Carballo.
Este ano ademais, viron
compensados os seus esforzos
coa realización de varios concertos didácticos e a participaron no “Jazz na rúa” dentro do
XI Festival Internacional de
Jazz de Pontevedra. “Esperamos abrir unha fronte no mundo
do jazz galego, ser un referente
a nivel nacional e estatal; queremos abrir os festivais a grupos
galegos para que poidan competir”, continúa Luís Carballo.
“Temos unha chea de iniciativas
para achegar o jazz ao público,
que empeza a ser demandado,
farto de tanto triunfito”.
Calquera que estea interesado no disco pode baixalo da
rede na páxina oficial do Seminario www.pontejazz.com.♦
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R.G.T.
Nº 35. Verán 03. Prezo 5,50 euros.
Dirixe: Antón Lamapereira.

Nardo Carpente reflexiona sobre
as relacións entre a escola e o
teatro. Iria Méndez dá conta do
Festival
Alternativo
de Teatro de
Vigo. Patricia Piñeiro
fai un
diario da
Feira de
Teatro de
Santiago e
entrevista
o
polifacético
Roberto Cordovani. Pepe
Viyuela relata a súa experiencia
en ‘Pallasos sen fronteiras’ cando viaxaron a Bagdad. Henrique
Harguindei traduce dous textos
de Jacques Prévert.♦

Eixo Atlántico
Nº 4. Xaneiro-Xuño de 03.

Esta edición céntrase monograficamente na educación. O
aquí presente foi extraído do
IV Encontro Ibérico da
Historia da Educación, celebrado en Allariz en setembro do
2001. Inclúense
reflexións
sobre o ensino na época
liberal, con
artigos de
Luis
Miguel
Carvalho,
Eugenio
Otero ou
José María Hernández, entre
outros. Outro apartado trata do
nacionalismo de estado aplicado á educación, con traballos
de Juan Manuel Fernández e
Conrad Vilanou, entre outros.
Finalmente, analízase a época
da transición e a democracia,
na que participan Justino
Magalhães, Alejandro Tiana ou
Antón Costa.♦

Europa
de les nacions
Nº 51. Verán 03. Prezo 3 euros.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: Ciemen.

Esta publicación adicada ás
nacións sen estado editada en
Catalunya centra os seus contidos na nación islámica, a través dun dossier. Ademais, Josep Creus entrevista o
representante do Congreso
Nacional Kurdo en Bruxelas,
Ali Ygit.
Antoni Gutiérrez relaciona a
Guerra do
Irak coa
construción
europea.
Inclúese
un artigo
de David
Forniès
sobre as nacionalidades presentes no Irak.
Joaquim Arenas define a
situación do Alguer, territorio
de fala catalá en Sardeña.♦

Congreso sobre Bóveda
a finais de novembro en Pontevedra
A.N.T.
Por vez primeira Alexadre
Bóveda será motivo dun congreso. Promovido polo Concello de Pontevedra e a Fundación Alexandre o encontro
reunirá a destacados investigadores na figura do nacionalista e da época na que viviu.
O congreso A Galiza de Alexandre Bóveda porá o colofón a un
ano no que se celebrou o centenario do nacemento do nacionalista
asasinado en 1936. Celebrarase
os días 27, 28 e 29 de novembro
deste 2003 do seu centenario que
foi declarado oficialmente en
Pontevedra Ano Bóveda.
Durante tres días un programa de conferencias e mesas redondas afondarán na biografía,
o pensamento e a transcendencia histórica da figura de Bóveda ademais de debater arredor
do contexto histórico da República na que participou activamente así como a represión que
o nacionalista sufriu.
A conferencia de Ramón Villares “Alexandre Bóveda no nacionalismo galego” abrirá as portas dun congreso que contará na
primeira xornada con relevantes
testemuñas para achegármonos á
vida do nacionalista. O seu biógrafo Francisco Carballo e o escritor Alfonso Álvarez Cáccamo
farán un retrato persoal de Bóveda na sesión anterior á mesa redonda na que Avelino Pousa Antelo, Mariví Villaverde, Isaac Díaz Pardo e Gonzalo Adrio darán
a súa visión vital máis próxima.
A primeira xornada pecharase
cunha mesa redonda sobre a súa

presenza no ensaio actual na
que participarán Mª Pilar
García Negro, Uxío-Breogán
Diéguez e Eduardo Gutiérrez.
O contexto histórico da
República será o tema que
na mañá do día 28 convocará a Carlos Velasco, Xavier
Castro, X. Enrique Acuña,
Noa R. Bergantinhos e Baldomero Cores Trasmonte
mentres que na tarde desa
mesma xornada Bernardo
Máiz, Aurora Marco, Manuela Santalla, Bieito Alonso, Uxío Breogán, Marga
Romero e María R. Guerreiro ocuparanse da represión e
a recuperación da memoria
tendo como eixo a figura de
Alexandre Bóveda.
Na voz de vintecinco poetas
Andrés Torres Queiruga e Engracia Vidal, cunha conferencia
sobre a cuestión relixiosa no seu
ideario, Xosé Estevez, afondando na súa relación co Galeuzca e
Xosé M. Beiras Torrado na análise dos presupostos económicos
farán o día 29 un panorama arredor do pensamento de Alexandre
Bóveda. Pecharanse así as xornadas de conferencias pero non o
congreso que terá o seu fin cando baixo o título “Bóveda vive”
se desenvolva unha tarde de homenaxe en Pontevedra cun roteiro pola cidade guiado por Xaime
Illa Couto e un recital no que
participan por volta de vintecinco poetas. Ana Romaní, Miguel
Anxo Fernán Vello, Xosé Vázquez Pintor, Xurxo Souto, Marta
Dacosta, Manuel María, Luísa

Villalta, Darío Xohán Cabana,
Bernardino Graña, Pilar Pallarés
ou Marica Campo son algúns
dos participantes no espectáculo
“Bóveda na voz dos poetas” no
que tamén intervirá o fillo do galeguista Xosé Luís Bóveda e
contará coa actuación musical de
Maite Dono.
O concelleiro de cultura de
Pontevedra, Luís Bará, presidente xunto con Xosé Lois Bóveda do comité organizador,
considera que o congreso pode
servir de punto de partida para
“o coñecemento verdadeiro de
Alexandre Bóveda, que desenvolveu un labor inxente nos 33
anos que viviu, no campo político no Partido Galeguista e na
elaboración do Estatuto pero tamén dirixindo a Caixa de Aforros con 28 anos, na Deputación
Provincial ou na Misión Bioló-

xica”. Na débeda de coñecemento sobre a amplitude
e a relevancia histórica de
Alexandre Bóveda sitúase
pois este congreso que terá
continuidade en varias liñas de investigación e traballo abertas en colaboración coa fundación do nacionalista entre as que se
encontra a creación dun
Centro de Estudios e Documentación. Bará sitúa o
congreso no labor institucional desenvolvido polo
Concello de recuperación
da memoria histórica, en
especial do tempo de represión desatado despois
do levantamento militar de
1936 que lle puxo fin á vida de Alexandre Bóveda.
A Universidade de Vigo, a ASPG e a Asociación Galega de
Historiadores participan na organización deste congreso promovido polo Concello de Pontevedra e a Fundación Alexandre Bóveda.
O concello de Pontevedra
fora xa o primeiro que recoñeceu oficialmente a figura de Bóveda nomeándoo fillo adoptivo
aínda en presenza da que fora a
súa muller, Amalia Álvarez. No
transcurso deste ano desenvolvéronse varias iniciativas entre
as que se atopan unha exposición que percorre a súa biografía, a presentación de varias publicacións e un programa de actos especialmente centrado arredor do 17 de agosto, Día de Galiza Mártir no que, entre outros,
celebrouse un concerto en homenaxe a Bóveda.♦
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Guía do
Reino de Galiza

A angustia do ser humano no límite
Dazasete novos relatos de Xosé Miranda
Título: Tarxeta vermella.
Autor: Xosé Miranda.
Edita: Xerais.

Xosé Miranda reuniu neste Tarxeta vermella un bo fato de relatos que teñen como eixo central,
como destino final, a angustia.
Dezasete relatos que tenden
á brevidade, Alguns
máis outra vez dos
(lembremos O mellores
demo á orella) momentos
a dinamizadora do Miranda
brevidade, acu- narrador
mulando as ex- están
periencias e
sensacións que neste libro
definen as vi- de 107
das, sen un res- páxinas.
piro. A angustia é unha negra sombra que
te vai rillando por dentro, tal como lle acontece ao protagonista
de “Na terra sombría”. Xa recuperara “O lambirón” para a Triloxía pánica, outro que, como
“Na terra sombría” vira antes a
luz nos Pedrón de Ouro.
Miranda concebiu este Tarxeta vermella como un intenso
repertorio das formas da angustia; desde a vencellada á tradición (eis a presencia dos mouros en “A porta”) a outra máis
apegada a ficción científica
(“Partenoxénese), sen esquecer
un grupo de relatos onde esta se
presenta en símbiose coa relixión e co mundo medieval (“A
freira peregrina”, “Ego sum
via”, “Tres estampas na vida de
San Froilán”). Angustia que pode nacer de simples sucesos
inexplicábeis e inquedantes (“A
porta”, “Un curato con dúas camas”) e tamén ser consecuencia
da presencia de animais que
arreguizan (o lobo de San Froilán, as ratas do primeiro relato),

Xosé Miranda.

e entón está moi próxima da suxestión. Pero tamén pode rematar en historias que revelan alta
complexidade. Angustia que
pode vir desencadeada por un
acto delictivo (“Inés Alonso”), e
que, tal como diciamos a semana pasada da risa, non distingue
camadas sociais nin formación
intelectual, porque ninguén está
libre dela. Nin sequera o derradeiro ser humano sobre a terra,
sobre o cal Thomas Bailey Aldrich (pode lerse en Works,
1912) escribiu un microconto
(“Soa e a súa alma”) de moita
fortuna que Silvia Adela Kohan
mesmo mellorou (mantendo a
intensidade en máis brevidade;
pode lerse, sen título, en Corregir relatos, 1997). O tema destes microcontos, trátao, amplificado, maxistralmente Miranda

en “Demolición”, amalgamado
coa fin do mundo, como fixera
Marco Denevi en “Apocalipse”
(Ceremonia secreta y otros
cuentos, 1965).
Angustia nun atasco; angustia dos que van ser paseados pola Gloriosa Cruzada Nacional;
angustia nun campo de fútbol, a
eterna confrontación da vida, no
dantesco inferno de Alighieri
F.C.; a angustia que xera o paraíso dos nenos; a angustia da desgracia; a do camiño; do enterro
dun cativo; dun aforcamento;
das naturezas desgobernadas que
producen monstruosidades, nun
efecto de acumulación, magnificado pola brevidade e a intensidade que dela deriva. Angustia
que non só é desesperación, ambigüidade inquedante, eses ambientes dos que tanto gusta Xosé

Miranda; que tamén é metáfora e
así debe ser lida, un aviso máis,
porque o simbolismo non se agacha. Un simbolismo entre romántico (polo que se reflicte na
paisaxe), surrealista e existencialista, sempre humanista. Que frecuentemente desemboca no terror, para o que Miranda demostra unha extraordinaria habelencia tanto na creación das atmosferas como no virtuoso manexo
de narradores que saben dosificar perfectamente a tensión, trasladándoa dunha personaxe a outra nun xogo de espellos fascinante que prende o libro nas
mans do leitor e os relatos na
memoria. Alguns dos mellores
momentos do Miranda narrador
están neste libro de 107 páxinas.
Angustia, e non só nos dezasete relatos, senón desde o mesmo título, desde esa “tarxeta”,
cando é moito máis frecuente
“cartón”, vánsenos dando sinais
dunha situación límite, á que se
verá sometido o ser humano,
creando esas atmósferas de pesadelo, coas que adoitamos identificar os nomes de Lovecraft,
Poe, Bradbury, mesmo Asimov,
e, desde logo Fole, no que ao caso se refire. Angustia provocada,
con moitísima frecuencia, pola
despersonalización. Despersonalización humana que reivindica
o valor da memoria (individual e
colectiva), despersonalización
que é consecuencia dunha loita
titánica, entre Jeckyll e Hyde,
entre o bon e o malo, o ceo e o
inferno, mediante a perda de
identidade dunhas das partes, a
menos desexábel, a máis perigosa. Perda de identidade producida pola fragmentación da mesma
unhas veces, outras mediante a
súa multiplicación, e outras pola
uniformización.♦
XOSÉ M. EYRÉ
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1. CASA SKYLAB.
Jaureguizar.
Xerais.

1. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

3. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.
4. O SANGUE DOS CAMIÑOS.
Ramón Caride Ogando.
Sotelo Blanco.
5. IRMÁN DO VENTO.
Manuel Lourenzo González.
Xerais.

3. RETRATOS VOLUNTARIOS.
José Luis Abalo.
A Nosa Terra.
4. A BATALLA DE MONTEVIDEO.
Xesús Alonso Montero.
Xerais.
5. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.
Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

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

Descrición do Reino de
Galicia, do Licenciado Molina,
é un volume moi válido para
recoñecermos a nosa terra nas
letras pasadas. Este funcionario
andaluz percorreu no século
XVI o país enteiro
e,
seguindo
os mitos e
rastros históricos,
describiu
desde os
castelos e
portos até os
ríos, corpos
de santos,
monumentos e mosteiros.
Tamén fala das principais liñaxes fidalgas xurdidas en
Galiza, das que inclúe brasón e
orixe protohistórica. Editan
conxuntamente Toxosoutos e a
Editorial Orbigo na primeira
edición do volume en galego.♦

Subidos
nas táboas
Espiral Maior edita dous volumes teatrais de autores
contemporáneos. Manuel Lourenzo presenta dúas obras xa
publicadas na década de 1980:
A larva furiosa e Adeus, Madelón. Na primeira, o autor
trata o tema da utilización política do mundo da cultura e os intereses en
converter
o estado en
patronal da
actividade
cultural. Na
segunda,
critica o
sensacionalismo informativo, en
referencia a
un caso de
crimes.
Francisco
Pillado Maior
reedita Fígaro
ou a inútil
precaución,
estreada xa no
1997. Trátase dunha comedia
inspirada na obra O barbeiro
de Sevilla de P. C. de
Beaumarchais.♦

As cousas de Fole
Ángel de la Vega escribe
Ánxel Fole. 101 anécdotas,
unha biografía peculiar do escritor
lucense a
través das
súas vivencias máis
simpáticas.
Ao
cumprirse o
centenario
do nacemento do autor
de Á lus do
candil, este xornalista de Friol
esquematiza a personalidade
do literato e debuxa as súas
teimas e virtudes nun retrato
áxil. Edita Xerais.♦
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Pedra poética de mil facetas
Un recompilatorio de López-Casanova confirma a vixencia dos versos
Título: Do tempo posuído.
Autor: Arcadio López Casanova.
Edita: Espiral Maior.

Velaí como despois
de tanto amar, de tanto chorar, de tanto sangue meu
derramado en testemuño de dor,
agora neste intre
-¡ah, si, son un poeta puro!regreso á miña torre de marfil de antano.
Oda do regreso e a promesa

Despois de corenta anos de traballo, o poeta volta á “torre de marfil” para reencontrarse co que foi
acumulando ó longo deste tempo:
experiencias, pesares e sentimentos que alicerzaron o seu corpus.
Alí moran as palabras espidas e
sinxelas coas que Arcadio LópezCasanova nos fixo partícipes dun
mundo propio no que entramos a
través dos sete poemarios que verían a luz no período que vai de
1965 (Sonetos da espranza presentida) ata 1994 (ano da edición
de Noite do degaro, última obra
que deu ó prelo ata o momento). E
agora, como testemuño desa volta
do eu ó espazo máis íntimo, contamos con Do tempo posuído, un
volume antolóxico onde o autor
trata “de recoller o pranto, a compartida / palabra que vos dín ata
o de agora” –tal e como escribe
no poema que lle serve de colofón
ó libro– para regalarnos canto era
seu e agora xa é de noso. Con todo, e malia o seu carácter de recompilatorio, este volume representa, alén dunha obra antolóxica,
unha “relectura viva” do corpus
de López-Casanova, tal e como
afirma Claudio Rodríguez Fer no
prólogo que precede os textos, xa
que este é, segundo o prologuista,
“un conxunto revivido que se nos
ofrece como un todo nunca visto e
polo tanto novo”. En efecto, non
estamos perante unha antoloxía á
la page senón que agora o autor
reordena a súa obra en catro grandes ciclos denominados “tempo
da historia, tempo do exilio, tempo da liturxia e tempo do degaro”
que representan liñas poéticas particulares e nos obrigan, tamén, a
relacionar a obra cos avatares persoais do poeta.
“Tempo da historia” (196067) recolle os poemas máis anti-

gos de Arcadio López-Casanova,
un autor que se inicia no xénero
lírico nos anos sesenta e se vai ver
influído, neste primeiro momento, polo socialrealismo dominante
nesa época. Así, o cualificativo
que mellor lles acae a estes textos
é o de poesía cívica, comprometida e fondamente desesperada polas circunstancias históricas que
abafan, ou oprimiron no pasado, á
Terra. Trátase de darlles voz ós
que “Nunca tivemos nada, nunca/
tivemos nada, nada, nada”; ós
desposuídos mesmo da súa raíz,
os exiliados da luz que carecen de
calquera posesión e se ven representados nun poeta “agora sen
palabra, / sen voz de todos e sen
vida, / sen canto novo que nos
salva”. Neste grupo de textos
aparece sempre a figura dunha
Galicia muda que debe converterse xa nesa “patria presentida”
–reiterada en varios poemas– para a que se agarda un futuro mellor que o presente de medo e represión que soporta. Así, o poeta
atópase cos que o precederon na
construción deste ideal, as grandes voces da nosa literatura que
reciben a homenaxe sentida, a ladaíña de amor, de quen se recoñece no seu ronsel e se sente un elo
máis na cadea.
Abandonada xa a veta cívica
e de denuncia que primara nestes
seus primeiros textos, López-Casanova inicia, por volta de 1968 a
1976, o que será o segundo ciclo
temático esencial na súa poesía e
que denomina como “Tempo de
exilio”. Desta volta, os poemas
–a meirande parte deles procedentes de Mesteres– xiran arredor do tema do regreso –“Hospicio prega / quen tanto tempo despois ó canto volve”– e da necesidade que o eu sente de conciliar a
súa lembranza pasada (vista cos
ollos adolescentes) coa realidade
actual que percibe a través dunha
mirada de vello exiliado. O ton
acedo vaise acentuando conforme o ser se sente ferido pola fría
acollida que se lle depara e, mentres suplica piedade, agrándase
nel o exilio interior da derrota
que implica aceptar a perda de
todo aquilo que conformaba a
súa esperanza de voltar á raíz e

Arcadio L. Casanova nunha imaxe da
mocidade.

perder o carácter de desarraigado. Nada lle queda xa cando aparece unha presenza feminina que
o guía lonxe desta terra, ata unha
casa onde, eles dous sós, vivirán.
Ela é a antagonista dos “Sonetos
da vixilia e da desfeita” que pechan este segundo grande apartado temático. Trátase de dez textos onde se pon de manifesto a
resignación dun eu poético que
se sente máis próximo xa á noite
do que á luz mentres se dirixe a
unha Ela que ten “fitar de sombra” e só lle achega “dura friaxe,
frouma de vareo” de xeito Este
que se nos vai volume
amosar cada
vez máis venci- representa,
do pola Morte. alén dunha
O terceiro obra
apartado, “Tem- antolóxica,
po de liturxia” unha
(1977-1982), ‘relectura
nútrese basica- viva’
mente de Liturxia do corpo do corpus
que supón unha do autor.
volta de torniqueta do autor
na súa poética pois, en palabras de
Rodríguez Fer, “a existencia da
erótica revélase neste ciclo como
erótica da existencia”. Trátase de
saír desa noite escura que sufría o
ser antano para renacer á vida. A
luz vaise coando entre as tebras e
así o eu “cando se viu que estaba
soio/ cos seus olvidos, e ó fin do-

no / do Tempo seu para soñar”
comeza a mirar fóra de si mesmo
para decatarse de que debe abandonar á dama da noite para comezar a disfrutar da dona da luz que
ten axóuxeres no seu corpo e non
“mans de sombra”. Así, o corazón
alenta outravolta na noite renacida
e busca aferrarse á esperanza que
supón ver de novo a luz por máis
que este renacemento sexa breve e
deveña finalmente noutra escura
noite onde uns “negros pasos lonxe” se van achegando como un funesto destino para o ser.
E así entramos na última sección do volume, “Tempo de degaro” (1983-1994) que abrangue
os poemas máis recentes do autor
publicados anteriormente en Noite do degaro. Agora o eu entoa
un canto de vida e déixase iluminar por unha “luz ardida de alto
albor” por máis que, sempre de
fondo, siga presente, como un
aquel de señardade, a noite e a
súa ameaza. Porén, nada logra
embazar a positividade da nova
luz e a noite é agora o reino do
reiseñor, o tempo do amor cando
todo é incendio, “paixón de lapas”. O eu identifícase cun doncel a quen “a luz, a luz rendida/
en namoro de flor atouno preso”
e séntese feliz de estar escravizado como os grandes amantes da
mitoloxía a quen recorda nalgúns
poemas. Neste momento, tamén
o verso se adelgaza, adopta formas neotrobadorescas e se reiteran os campos semánticos da alba e a luz pois todo é un ansia de
vida, un movemento ascendente
cara ó gozo.
Do tempo posuído complétase con dúas seccións que actúan a
modo de pórtico (“Poéticas”) e
colofón (“Cabo”). A primeira delas está conformada por un monllo de textos metapoéticos que
xurdiron en diferentes momentos
creativos entre 1967 e 1982. A
través da súa lectura podemos
asistir á evolución na concepción
da escrita que amosa o propio
creador e que vai desde o “canto
coral” onde se converte en voceiro de todos, nos primeiros tempos, ata a constatación do exilio
interior e a desposesión de todo,
mesmo dun canto que logo se re-

cuperará. Porén esta é unha “palabra de silencio”, liturxia dun
corpo esmorecido polas feridas
que a vida lle foi inflinxindo. Pola contra, os dous textos que pechan o volume, amosan un carácter moi diferenciado. Así, o primeiro é un poema coral onde varias voces –entre as que se identifican as da dama da nebra, a do
poeta, a do coro e varias outras
sen nome– establecen un diálogo
onde se van repasando os temas
esenciais da poética de LópezCasanova: a soidade, a escuridade, o amor, a señardade e, sobre
todo, o canto pois, como sinala
unha das voces, o poeta “Cantou
o corazón do degaro,/ un ansia.//
Cantou o corazón deloirado, / luzada.// Cantou o corazón e no alto, / ¡ai, Sono/ do Amor que sempre soñaba!”. O derradeiro texto,
“Onde se pecha a palabra”, resulta ser un soneto que dialoga co
poema inicial deste volume
(“Onde a razón do canto”) pois,
se o libro se abre cunha entrega
explícita por parte do autor do
canto propio, agora séntese a necesidade de “recoller o pranto, a
compartida/ palabra que vos dín
ata o de agora”. É esta unha despedida que nos sume no silencio
consciente de quen cala malia
sentir que a vida aínda aporta
motivos para falar. De novo, reafírmase o eu no desexo da volta
–“a ti quero volver, nunca esquecida / patria da soidá que en min
aflora”– sendo dono unicamente dun corazón que será testemuña do seu vivir atormentado.
Eis o legado que nos ofrece
Arcadio López-Casanova reunindo os seus poemas en Do
tempo posuído, volume que podería ser un dos últimos publicados por Espiral Maior xa
que, se non mudan as circunstancias, desaparecerá a máis
importante editora de poesía da
nosa historia. Oxalá que isto
non aconteza pois, en palabras
de López-Casanova, só así “todos os camiños desta patria
miña / saberán para sempre
dun cantar libre e puro”, traerán aire de canto ata nós.♦
TERESA SEARA

Xela Arias, as promesas incumpridas
Título: Intempériome.
Autora: Xela Arias.
Edita: Espiral Maior.

Despois de sete anos, Xela
Arias volta cun novo libro, Intempériome. Se o neoloxismo
do título non é, precisamente,
ningún achado verbal, os diversos poemas que compoñen
o volume (dividido en tres
apartados, 1, 15 e 15 poemas
respectivamente) non acaban,
ao noso parecer, de “recoller as
promesas das flores”, que escribía Malherbe.

O primeiro poema, “Íspeme
o idioma...”, é o máis conseguido; un poema,
porén, que ne- Quizais
cesitaría
un
fose precisa
maior proceso
de metaforiza- aquí máis
ción. Tamén é o indagación
máis longo, xa verbal e
que a maioría poética e
son
poemas máis ironía.
curtos, algúns
de dous ou tres
versos, dando a
impresión da autora querer
“priorizar” o branco da páxina

fronte as palabras ou os versos,
cometendo dous erros: a) ao intentar encerrar o máximo de indicíbel no poema, o discurso extráñase no indicíbel, que está, de todos modos, sempre, poema ou
non, no que se di e non no que
non se di; e b) acrecentando a
parte visual do branco só acada
mostrar unha aparencia do dicir:
o vacío non está nos brancos, senón no que se di, que non di nada, só a súa intención de dicir; a
cousa dita acaba por escapar a toda significación, mais non á insignificancia.

Difícil é reproducir versos,
habería que transcribilos tal e
como aparecen no volume, cos
espazos en branco, pois senón
todo o que sinalamos non serve
para nada. Non obstante, eis algúns exemplos:
“O ritmo do silencio historiou
sempre/ a aparencia de acougo/
Estupefaciente” ; “Ba/ léirate/
me/ de enanos termos inexactos/
a pretensión de escándalo// Me/
diocratízaste/ me”, etc.
O título do libro talvez
queira dicir que a poeta se
mostra núa e disposta a afron-

tar todo e a todas/os, mais para
que exista o poema, vivir non é
suficiente. Todo o mundo vive.
Sentir tampouco, todo o mundo é sensíbel. A experiencia
non chega, o discurso da experiencia tampouco. A poesía
continúa a facerse con palabras, e para mostrar a palabra á
“intemperie”, quizais fose preciso máis indagación verbal e
poética, e máis ironía, ou unha
ironía máis profunda, da que se
nos entrega neste volume.♦
X.G.G.
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SOS das linguas en extinción
David Crystal analiza e procura solucións para salvar as falas minorizadas
Título: A morte das linguas.
Autor: David Crystal.
Edita: Galaxia.

Moita literatura ensaística se ten
publicado sobre as linguas minorizadas, sobre os seus problemas
de supervivencia ante unhas circunstancias francamente hostís e
sobre posibles
xeitos de amainar unha reali- É un
dade que nos di manifesto
que cada sema- –ollo, que
na morren dúas non un
linguas
no panfleto–
mundo. E é que a prol da
a preocupación
esperanza,
pola perda dun
tesouro
tan sen perder
grande para as un ápice de
diferentes cul- seriedade
turas e pobos investigadora
do planeta é o nos seus
tema central do postulados.
libro que hoxe
nos ocupa, A
morte das linguas, do egrexio lingüísta galés, David Crystal.
Como autor, Crystal é un
dos referentes inescusables nos
estudos de Lingüística do século
XX e principios desta nova centuria. Obras como a súa famosísima The Cambridge Encyclopedia of Language (1987), Language Play (1998) ou a máis recente Language and the Internet
(2001) inzan a súa bibliografía
de títulos de referencia obrigada
–sobre todo a primeira– para os
estudantes de filoloxía e lingüística de todo o mundo.
Aínda que de gran valor para
o especialista, A morte das lin-

David Crystal.

guas é sobre todo unha obra pensada e concibida para a
conscienciación do cidadán-lector anestesiado nos prexuízos
lingüísticos que sobrancean nas
atitudes dunha gran parte da poboación sobre o tema das linguas
e a importancia da súa conservación. Non é un informe dramático ó xeito de obras como a publicada por Alonso Montero a
principios da década de 1970
–por certo o profesor Montero é

o encargado de escribir o epílogo
a esta versión galega–, senón
que aborda o tema desde un prisma de sincero optimismo, dando
ideas e achegando posibles solucións cando menos dende un
plano teórico e consciente da
ambigüidade das propostas dependendo das circunstancias e
idiosincrasia de cada realidade
étnico-lingüística.
Así, poderiamos comentar
a intención que levou ó profe-

sor Crystal a artellar cada un
dos capítulos con independencia de que cada individuo, nunha lectura pormenorizada destes, poida chegar a conclusións
de total e absoluto acordo co
autor ou atope algúns dos seus
postulados raianos, incluso, na
utopía militante.
Citaremos os títulos dos capítulos por seren de seu xa significativos: 1) ¿Que é a morte
dunha lingua? 2) ¿Por que nos
debería importar? 3) ¿Por que
morren as linguas? 4) ¿Por onde
comezar? 5)¿Que se pode facer?
Subdivididos en apartados
que afondan e analizan as diferentes cuestións a tratar, a estructuración feita por Crystal para este traballo caracterízase pola diferenciación entre dous
puntos de vista ben nítidos para
tratar un problema. Por un lado
define, sitúa e explica a realidade das linguas minorizadas (tres
primeiros capítulos) dando datos, erudición e anecdotario
abondo e, por outro lado, intenta
engadir –dende o campo da planificación lingüística– solucións
que poidan trocar nun equilibrio
ecolingüístico a tendencia actual
á uniformización lingüística
mundial nunhas poucas linguas
de prestixio a nivel cultural e
económico (capítulos 4 e 5).
A descrición sociolingüística do panorama das linguas
a nivel mundial nos tres primeiros capítulos amosa unha
visión e un coñecemento amplísimo que denota unha
plasmación das cousas moi
cercana á realidade, aínda
sendo conscientes da dificul-

tade que leva consigo a materia.
Non obstante, nos dous capítulos finais, intúese, a pesar de
ser Crystal coñecedor das dificultades para levar adiante as
súas propostas (e non só pola escaseza de recursos), un certo optimismo excesivo. É como se
quixese vender a moto aínda
sendo consciente de que o lector
non vai “tragar” o que se lle está a dicir. O autor é coñecedor da
dificultade inmensa para levar
adiante accións de planificación,
e así o fai constar dun xeito explícito, pero ó mesmo tempo dá
a entender que non cae no desánimo. É un manifesto –ollo, que
non un panfleto– a prol da esperanza, sen perder un ápice de seriedade investigadora nos seus
postulados. Se cadra, e isto xa o
deixamos caer máis arriba, porque a intención final deste interesante traballo é esa, a de albiscarmos unha raiola de luz ó final
do túnel do desánimo.
Sexa como for, a lectura e
difusión desta versión ó galego
(por obra e graza dos alumnos
do profesor Benigno Fernández
Salgado) é necesaria sobre todo
para aquelas persoas que sen teren un especial interese, a priori, por estes temas lingüísticos,
si poidan ver tocada a súa sensibilidade dende a sabedoría das
páxinas desta obra para así formularse cuestións dende o xeral
ó particular. É dicir, verquer os
coñecementos adquiridos nunha
atitude positiva cara á súa propia lingua minorizada e en perigo de extinción: o galego.♦
HÉITOR MERA

Os segredos da razón
Antonio M. Janeiro desvela o seu traballo de ilustrador nunha ambiciosa mostra
Autor: Antonio M. Janeiro.
Obra: Recente.
Lugar: Galería Arcana. Vilagarcía.

Cando un entra no pequeno espazo da galería Arcana –sala vilagarciá onde se expuxo esta
obra até o 27 de outubro–, pequeno pero acolledor e sempre
con intensas sorpresas agradábeis, para ver a mostra de Antonio M. Janeiro a primeira impresión que tiramos é que estamos diante dunha obra procedente do campo da ilustración, é
dicir, aquela que nace condicionada para ilustrar un texto. Mais
cando nos detemos na contemplación destes cadros, de tamaño realmente reducido, decatámonos de que aquí hai un traballo que vai máis alá do que podemos entender por ilustración.
Atopamos aquí un traballo artístico serio, pensado e lentu-

rento. Detrás da liña do debuxo
e da cor que destaca a estes, hai
sempre un fondo detallista e
preciosista por veces, estudado
nos clásicos, e tamén unha temática que nos sorprende.
Chámanos a atención a dimensións dos cadros, a preeminencia do debuxo, as cores e a
temática. Do tamaño xa dixemos que son cadros de reducida
dimensión, cadriños, sen que
aquí o diminutivo teña outro significado que vaia máis alá das
mínimas medidas dos cadros. O
dominio do debuxo pode ser
normal se na tarxeta de presentación o artista se define como
“debuxante” e, ademais, vemos
obra que non está exposta e na
que o artista mostra un dominio
perfeccionista desta técnica.
As cores son vivas, chamativas e cálidas, algo que ás veces tamén se agradece diante

de tanto monocromía gris. E a
temática aparenta ilustrativa,
pero non o é. Pode parecernos
marabillosa e, entón, diremos
con
Bretón
que só o mara- Podemos
billoso é belo. atopar
Pero é unha
temática que moitas
nos obriga a historias e
facernos pre- algunhas
guntas. Detrás lévanos
podemos ato- a certas
par
moitas tradicións
historias e al- da historia
gunhas lévanos a certas da arte,
tradicións da mesmo á
historia da ar- escrita
te, mesmo á automática.
escrita automática. A min
a súa temática
e o seu traballo recórdanme un
pouco o de Magritte, e como o

deste, pode que non resulte fácil entendelo para un espectador non iniciado na súa obra.
Ámbolos teñen unha particular
visión que nos obriga a andar
camiños de imaxes pouco fáciles para tratar de chegar ao seu
entendemento ou desvelo. Pero
non son estas imaxes misteriosas que saen dunha hucha secreta, saen da razón e mostran
unha realidade, aínda que esta
semelle que se oculte tras unha
aparencia onírica. Porque o seu
traballo artístico sae da realidade da vida cotiá e así rastrexamos na súa obra certa repetición de obxectos que forman
parte da súa memoria, como o
tiro da cociña ou os zapatos vellos. Pero o que abondan son os
lagartos ou crocodilos, peixes e
vacas, homes cunha ola por cabeza, homes montados nun
porco, etc. As lecturas que po-

demos facer son varias, mais a
min ocórroseme que hai aquí
unha denuncia da presión da
vida adulta e intento de reencontro con ese mundo máis
máxico que foi a infancia, como hai tamén un intento de
unir, por medio da pintura, realidades distintas.
Pero tamén hai unha reivindicación doutras racionalidades. E é de agradecer esa capacidade para achegarnos a eses
outros mundos marabillosos e
máxicos que foron mundos que
sustentaron unha racionalidade
capaz de manter en pé unha
maneira distinta de concebir a
realidade ata que se impuso a
racionalidade occidental. E o
que si hai é un intento serio de
dignificar o traballo do ilustrador e do debuxante.♦
M. VILAR
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O libro diferénciase doutros
da mesma temática en que é
moi opinativo.
Penso que o historiador non
se pode manter á marxe. Ten
que interpretar uns feitos reais.
Ultimamente priman os historiadores que inventan os feitos.
O meu traballo consistiu en
quitarlle as capas que durante
anos se lle tiñan engadido.
Existe moita confusión á
hora de falar de cultura prerrománica?
Os historiadores tenden a
confundilo todo. Penso que cando se fala de cultura prerromana
adóitase a meter todo dentro
dunha cocteleira e a elaborar unha historia conforme a uns intereses ideolóxicos. No meu caso
tentei falar do modo de vida das
persoas que moraban nestas terras e non tanto dos cacharros
que se atoparon. Tento resaltar
as peculiaridades que temos, como a cultura castrexa, que coincidiría bastante cos límites xeográficos actuais e que é algo que
nos diferencia dos demais pobos
que moraron na Península.
No libro argumenta que
esa cultura castrexa nada ten
que ver cos Celtas.
Non ten nada que ver cos celtas tal e como son presentados. O
de chamarnos celtas ven da confusión que tiveron os historiadores do Século XIX coa lectura
dos textos clásicos. Para os escritores gregos eran Keltoi (celtas)
todos os pobos que non coñecían.
Significaba os outros. Dende ese
punto de vista, todos os pobos
que non moraban no Mediterráneo eran celtas. Sen embargo, se
entendemos que os Celtas eran as
etnias de centroeuropa, claramente non temos nada que ver
con elas porque os tipos de vida e
de asentamento eran totalmente
distintos. Os historiadores panceltistas terían que demostrar
porqué pensan que aquí moraron
etnias celtas, en lugar de sermos
os escépticos os que argumentemos porqué pensamos que os nosos antergos non eran celtas. O
que ocorre é que hai moitos historiadores fundamentalistas. Os
celtistas pretenden construír unha
gran cultura céltica, a pesar de
que non existen rasgos comúns
entre esas que chaman as sete
grandes nacións célticas que non
sei de onde sacan.
Ou sexa que non existen
semellanzas entre os pobos
prerromanos de Galicia e de
Irlanda?
Semellanzas existen como
entre todos os pobos daquela
época, pero non teñen nada que
ver uns cos outros. O que ocorre
é que aquí os literatos tenderon a
mesturar tradicións prerrománicas con outras medievais e de aí
sacaron artesanía, música e comidas comúns. Como se pode saber que música tocaban os pobos
que moraron aquí hai miles de
anos? E ademais, que ten que ver
a tradición artúrica cos celtas?
Aquí mestúrase todo. Incluso para poder falar de sete países celtas, porque o sete é o número cabalístico, inclúese como nación á
illa de Man. Alguén pode crer
que a illa de Man é unha nación?
Se non eran celtas, como
lle podemos chamar a ese

Antonio de la Peña
‘O máis antinacionalista
é seguir afirmando que somos celtas’
RUBÉN VALVERDE
Arqueólogo do Museo de Pontevedra, Antonio de la Peña é responsábel, entre outras, das escavacións de
Santa Tegra. Acaba de publicar Prehistoria, castrexo e primeira romanización (A Nosa Terra), libro no que
se declara “agnóstico do celtismo” e no que defende que os nosos antergos eran un pobo diferenciado: campesiños en lugar de guerreiros, individualistas, con tres idiomas propios e asentados en pequenas aldeas.

PACO VILABARROS

pobo que habitou Galicia?
Galaicos, sen máis. Non hai
porque inventarse nomes porque este era o que lle daban os
romanos. Ese nome danllo por
oposición aos demais pobos de
arredor, como os lusitanos, os
cántabros ou os astures. A eles
traíalle sen coidado a distinción etnográfica, simplemente
constatan que hai diferencias
culturais entre os pobos.
Cales eran as características culturais dos galaicos?
Eran comunidades campesiñas, condicionadas polo seu carácter de illamento co resto da
península por cuestións xeográficas, pero vencellados con outros
pobos do Atlántico cos que mantiveron durante séculos vencellos
culturais. De aí veñen as semellanzas que algúns queren converter nunha gran nación Celta.
O illamento coa península non
era total porque o intercambio
natural viña polo sur cos pobos
da lusitania. O que acontece é
que a partir do século XII se crea
unha fronteira con Portugal que
condicionará moito o desenvolvemento de Galicia. Pero daquela existían intercambios comerciais e de coñecementos polo sur.

En que se diferencian os
castros galegos doutras construcións prerrománicas?
Todos os pobos buscaban
asentamento en lugares altos. O
que diferencia os castros de aquí
dos do resto da Península é o tipo de construción, de asentamentos e de produción cerámica.
Por exemplo, os castros galegos
teñen unha separación uns dos
outros, non se comparten paredes. Deste xeito quedan espacios
mortos entre os castros que son
antieconómicos. Iso lembra moito as edificacións das aldeas de
agora, que case nunca comparten
paredes e que son unha proba dese individualismo galego do que
tanto se fala. As demais construcións atopadas na península e incluso as chamadas celtas, comparten paredes e existen rúas
perfectamente definidas.
Eran pobos moi xerarquizados?
Esa é outra diferencia con
respecto aos chamados pobos
celtas e da península. Se atendemos ás construcións, vemos que
practicamente todas son iguais.
Tampouco existen espacios
centrais que denoten que dalgún
sitio emana o poder. Se temos

en conta isto, podemos dicir que
non hai diferencias sociais tan
marcadas como afirman os defensores do celtismo. As sociedades celtas eran moi xerárquicas. Existían os reis, os guerreiros, os druídas, etc.
Falando de guerreiros,
afirma que o pobo galaico
era campesiño en contra do
que se ten afirmado.
Polo tamaño minúsculo dos
poboados, comparado cos doutros pobos célticos ou da península, podemos afirmar que o galaico non era un pobo guerreiro.
Ademais, hai que ter en conta
dous detalles. En primeiro lugar,
de todas as escavacións feitas
aínda non se atopou nin un só
resto de poboado arrasado ou
queimado, algo que tería que
producirse se o pobo galaico fose guerreiro. E en segundo lugar,
o máis importante é que non apareceron armas por ningún lado.
Agás na primeirísima etapa entroncada coa idade do Bronce,
na que aparece algunha punta de
lanza ou algún puñaliño, no resto das escavacións non se atopou
nin unha soa arma en mil anos de
historia. Poden existir guerreiros
sen armas e sen liortas?

Foi o proceso de romanización máis pacífico do que
se pensa?
Foi comodísimo. Podemos
dicir que os romanos non pegaron nin un tiro. Non había unha
unidade política entre os distintos poboados e a sociedade tampouco estaba xerarquizada de
xeito que non se lle plantou cara ao invasor. No resto da meseta si houbo fortes loitas. Tal vez
isto defina moi ben o carácter
dos galegos e a súa proclividade
ao pacto. Quizais fosemos máis
intelixentes nese sentido porque
esa actitude nos permitiu adquirir dereitos moito antes.
Que linguas falaban?
En Galicia convivían tres
linguas antes da chegada dos romanos. Había unha preindoeuropea, que podería proceder do
paleolítico. Habería unha segunda lingua de orixe indoeuropea que sería propia do lugar. E
polas relacións cos outros pobos
do arco atlántico habería unha
terceira lingua de orixe céltica
ou gala. Cando falo de lingua
céltica non me refiro a que fosen celtas quen as falara, senón
que están bautizadas así.
Até agora non se atopou
ningún cemiterio. Que facían
os galaicos cos mortos?
Iso é algo misterioso ao que
ninguén pode contestar. Noutros
poboados da meseta, ou nos grandes poboados celtas centroeuropeos téñense atopado grandes cemiterios e os escritores romanos
teñen falado nos seus escritos das
distintas tradicións. En Galicia
non se atopou nin un só soterramento. Algún culto á morte tiñan
que ter porque non existe ningún
pobo que non o teña. Quizais tirasen os corpos ao mar e ao río, pero é algo que non podemos afirmar. Tampouco se atoparon crematorios ou cinzas que demostren que os queimaban, como facían outros pobos do Atlántico. É
algo que aínda está sen resolver.
O que acontece é que dende 1993
as escavacións en Galicia están
paradas por vontade da Xunta.
Algo que é outro misterio.
Por último, se non somos
celtas, por que cambiamos
Breogán e o Medulio?
Breogán é froito da literatura
e a ninguén se lle ocorrería darlle
o rango de historiador a Eduardo
Pondal. O nacionalismo non ten
que valerse de mitos para existir,
senón aí temos o exemplo catalán. Eu fun atacado igualmente
dende a Universidade de Madrid,
nunha análise máis política que
histórica, por defender que os pobos galaicos eran distintos, nin
mellores nin peores, aos do resto
da península. O único que intento é ser rigoroso e non servir nin
atacar ao nacionalismo. Aínda así
penso que o máis antinacionalista é seguir afirmando que somos
celtas. Por outro lado, co Monte
Medulio teño un problema porque si está rexistrado na historiografía romana. Aínda que penso
que é un erro e que se trata máis
ben dun escritor que confundiu
Soria con Galicia e que está a falar de Numancia. Algo que non
pode sorprender se temos en conta a gran distancia que había naquel tempo debido aos medios de
comunicación que existían.♦

Nº 1.102
Do 30 de outubro ao 5 de novembro de 2003
Ano XXVI

Seguro Azar

‘Ética’

A nova arte de Portugal en Vigo
Vinte artistas na antolóxica do MARCO
C. VIDAL
Vinte creadores emerxentes
do panorama portugués reúnense na que será a mostra
antolóxica de referencia para
esta nova xeración artística de
Portugal. A cita será en Vigo,
no Museo de Arte Contemporánea, cando o día 31 de outubro se inaugure a exposición
Outras Alternativas. Novas experiencias visuais en Portugal.
Os máis vellos naceron no 1970.
Os máis novos, en 1976. Andan
todos pola trintena e constitúen
o grupo máis sólido da nova xeración de artistas portugueses. A
maioría viven fora de Portugal,
principalmente en Berlín e Nova
York, e, malia a súa mocidade
son voces que xa se escoitan en
espacios de referencia da arte
contemporánea. Por citar só
dous exemplos, Alexandre Estrela (Lisboa, 1971) abrirá unha
exposición individual no próximo ano no Museo do Chiado e
João Onofre (Lisboa, 1976)
mostra neste momento os seus
vídeos no Centro Galego de Arte Contemporánea.
Se o centro que se atreve a
facer unha antoloxía dos novos
artistas portugueses é galego tamén o é o comisario da mostra, o
crítico David Barro, profesor na
Universidade de Porto e grande
coñecedor da actualidade artística portuguesa. Despois dun período de investigación e achegamento á traxectoria de cada un
dos artistas, David Barro seleccionou vinte nomes que traen a
Vigo non só novas propostas ideadas para a ocasión senón algunhas das súas obras máis coñecidas, moitas delas expostas en
mostras, feiras e bienais internacionais. “O interese por confrontar os seus traballos en lugares
onde estes deben defenderse por
si sós desembocou nunha visibilidade, en moitos casos paradoxicamente maior que a que gozan moitos dos artistas portugueses que os preceden xeracional-

mente” sinala o comisario, quen
recoñece que estes novos artistas
atoparon menos atrancos polo
que deron cun camiño “máis
curto e sinxelo”.
Especial relevancia ten na
mostra a selección do título. Outras alternativas. Novas experiencias visuais en Portugal establece relación directa coa exposición celebrada en 1977 na
xa desaparecida Galería Nacional de Belén coa denominación Alternativa Zero que reunía
baixo a batuta de Ernesto de
Sousa a medio cento de creadores que estaban a mudar a realidade artística portuguesa.
“Sería a exposición máis importante e recordada das celebradas
na altura, unha exposición-manifesto que pretendía redefinir a
situación portuguesa e actuar
como balance dos avances conseguidos desde finais dos setenta” comenta David Barro dunha
exposicións que, xunto coa Imagens para os anos 90 da Fundación de Serralves celebrada hai
agora dez anos se sitúan como
antecedentes desta nova antolóxica que ten ademais a singularidade de celebrarse nun centro de
arte de fora de Portugal, cando
no país de orixe aínda non se organizou ningunha mostra conxunta tan ambiciosa destes novos artistas, algúns xa consolidados. Esta iniciativa do Marco
está a levantar unha forte expectación en Portugal e na vontade
do centro está consolidar esta
comunicación aproveitando a
proximidade xeográfica e cultural de Vigo con Portugal. Joana
Vasconcelos, Rui Calçada, João
Onofre, Francisco Queirós, João
Pedro Vale, Joana Pimentel, Pedro Gomes, Alexandre Estrela,
Vasco Araujo, Leonor Antunes,
Nuno Cera, Filipa César, André
Guedes, Ricardo Jacinto, Rita
Magalhães, Noé Sendas, Sancho
Silva, Miguel Soares, Rui Toscano e João Vilhena compoñen a
nómina de artistas participantes
en Outras alternativas.♦

Arriba, A noiva, 2001, de Joana Vasconcelos, instalación. Sobre estas liñas. Mass Produced Pool for Workers, 2000, de Alexander Estrela. Maqueta de PVC.

Morre Josefina Arruty, viúva de Osorio Tafall
A.N.T.
O pasado 24 de outubro faleceu en Pontevedra Josefina
Arruty Viaño a idade de 97
anos. Viuva de Bibiano Osorio
Fernández-Tafall sufriu desde
xullo de 1936 as consecuencias
ser a dona dun dos dirixentes
máis significados do republicanismo galego.
Con Tafall tivo tres fillos e
coñeceu cabo del as alegrías
republicanas e éxitos políticos
como os que gozou cando o
seu marido foi elexido alcalde
de Pontevedra o 18 de abril de
1931 ou presidente do Comité
Central Pro-estatuto en 1932.
Ao seu par apoiou o labor
xornalístico de Osorio Tafall
no xornal El País, os traballos
preparatorios do Estatuto de

Autonomía e acompañouno en
destinos de responsabilidade
no goberno de Azaña.
Ao contrario que a Osorio
Tafall a sublevación militar de
1936 colleuna en Pontevedra e
nesta cidade pasou a ser vítima
dos medos e privacións da represión franquista. Nestes días
Josefina Arruty gozou da axuda
e comprensión doutras familias
republicanas pontevedresas e,
en especial, do director da Misión Biolóxica, Cruz Gallastegui
Unamuno e a súa dona. Josefina
Arruty viviu tamén o desmantelamento da biblioteca científica
e persoal do seu home a fin de
evitar novas represalias.
As duras condicións do exilio e os atrancos nas comunicacións complicaron a reunifica-

ción da parella que viu truncada
a súa relación sentimental logo
da guerra civil. Mentres Tafall
encauzaba a súa vida profesional na universidade mexicana,
primeiro, e nas Nacións Unidas
despois, Josefina Arruty, entre
moitas dificuldades, dedicou os
seus esforzos á educación dos
seus tres fillos: José Ángel, catedrático de universidade, Manuel
Bibiano, médico e María del
Carmen, catedrática de instituto.
Josefina Arruty mostrou unha enorme valentía e unha gran
solidaridade cando, nos días de
máis espanto da represión exercida polos militares e pola
Guardia Cívica de Víctor Lis,
non tivo reparos en acoller no
nicho familiar do cemiterio
pontevedrés de San Amaro os

corpos de fusilados aos que se
lle negaba enterramento oficial.
Pola súa decisión, o panteón da familia Tafall foi o refuxio tanto dos restos do lider galeguista Vítor Casas como doutros dirixentes republicanos
pontevedreses. Pasados os
anos a propia Josefina Arruty
encargou para cada un deles
sendos cofres para conservar e
identificar as súas cinzas.
Con ela, viuva de Osorio
Taffall, e con Amalia Álvarez
Gallego, viuva de Alexandre
Bóveda, morta en 2001, mantíñanse viva a memoria de dous
personaxes fundamentais para
a historia contemporanea de
Galiza e desaparecen dúas testemuñas privilexiadas do tempo da República.♦

DAMIÁN VILLALAÍN

C

ada vez que escoito a palabra “ética” boto a man
á carteira. Para que non
ma rouben. Debo recoñecelo: é
unha palabra que acabou por
causarme unha forte antipatía. E
os que a teñen continuamente na
boca, sempre para ensalzala neles mesmos e para negala nos
outros, prodúcenme unha inmediata e instintiva sospeita. A cousa, co tempo, vai a peor: a intuición do perigo segue aí cando
escoito a un destes da “ética”,
pero agora comprobo que con
frecuencia tendo a connotar ao
“ético” de turno con trazos moi
negativos: pensamento cursi,
idiocia emocional. Cousas así...
Hoxe dereita e esquerda
usan por igual esta palabra, como case todas as demais. Pero
non sempre foi así. Antes a dereita prefería usar “moral”, case
sempre en referencia a iso que
se chamaba “moral y buenas
costumbres”. É dicir, ao sexo.
A esquerda, en cambio, como
“moral” era palabra dereitosa e
mesmo con cheiriño a
confesionario, escolleu “ética”
para armar o seu discurso sobre
o bo e o malo, ampliando o seu
alcance a territorios máis
vastos que os da entreperna: a
crítica do sistema capitalista é,
en moi boa medida, unha crítica de orixes e bases éticas na
súa pretensión de prevalencia
da xustiza sobre a eficacia.
Pero, a partir de certo
momento, a palabriña empezou
a sufrir un proceso imparable de
banalización. E xa non me refiro á súa entrada nos institutos
como “maría”, impartida por
profesores que reducían os contidos de tan delicada materia a
ilustrar aos seus alumnos sobre
as maldades da democracia burguesa e o correcto uso do
condón. Refírome, máis ben, á
continua e frívola utilización da
“ética” como escudo protector e
como arma de autoxustificación
por parte tanto de esquerdistas
como de católicos que, polo
simple feito de declararse
secuaces das súas respectivas
fes, xa estarían máxica e persoalmente imbuídos dese conxunto de actitudes e conductas aos
que convencionalmente chamamos “ética”.
Sería estupendo que as profesións de fe ideolóxicas ou relixiosas imprimisen carácter,
resolvesen automaticamente dilemas dificilmente resolubles e
garantisen unha conducta moral
infalible. Pero, lamentablemente, non é todo tan fácil. Ninguén
ten asegurado un comportamento ético só por dicir que é moi
honrado, da mesma maneira
que ninguén é tolerante só por
afirmar que cre na tolerancia, ou
dialogante por manifestar a súa
fe no diálogo. Nisto, como en
tantas outras cousas, aquela sentencia do oráculo de Delfos, o
célebre “coñécete a ti mesmo”,
segue a ser un excelente consello, válido para cada día e para
cada un de nós, sexamos de esquerdas ou de dereitas, crentes
ou ateos, poetas ou políticos, de
Ponteareas ou de Vigo.♦

a Á FRICA que
inspirou
as vangardas
Máscaras de madeira, de plumas e marfil para invocar os
espíritos e os antergos, tallas
voluptuosas símbolo da fertilidade, divindades, antepasados
con embigos e cabezas desproporcionada, tapices étnicos con
ringo rangos . Para as principais etnias africanas estes obxectos van máis alá da arte e
explican a través da súas formas, o mundo, a vida, a espiritualidade ou a morte. Unha selección de noventa pezas empregadas polos Dogón, os Kubaou ou os Mossi para os seus
ritos e as súas crenzas, aparecen recollidas na exposición
“África, tradición sagrada”,
dando unha pequena panorámica de toda esta idiosincrasia.
Un pequeno altar, un morteiro para os ungüentos dos
menciñeiros, figuras de poder,
deuses e máscaras para ritos
ancestrais son algúns dos elementos da Colección Cartuguer que se presentan no Centro Social Caixanova de Vigo.
Como unha viaxe a través da
máxica relación vital co máis
alá e do simbolismo dos obxectos cotiáns, a mostra tenta
abrir, en palabras dun dos comisarios Ramón Sanz, “unha
fiestra a esa quinta parte do
planeta que xa non pode ser
ignorada, fuxindo dunha formulación colonial”.
Dentes de leopardo que
simbolizan o poder, follas de
árbores para a malaria ou pelos de persoas que destacaron
por algún motivo para que
protexan o fogar. Como se de
amuletos se tratasen, as tallas
e as máscaras inclúen cargas
máxicas, pequenos remedios
da medicina tradicional que
introducían os feiticeiros das
tribos na procura de solucionar e dominar os problemas
que lles xurdían.
Englobadas en maternidades, máscaras e arte cortesá,
moitas obras son bos exemplos
de toda esa arte que inspirou a
algúns dos autores das vangardas europeas do século XX.
Así, nos tapices da etnia Kuba
poden adiviñarse xeitos das
pintura de Paul Klee, as máscaras de Mbangu poderían ser
perfectamente os modelos das
señoritas de Avignon e Modi-

Maternidade, Luba (R.D. do Congo). Bueri, Fang (Gabón). Figura votiva, Tikar (Camerún).

Máscara de elefante, Bamileké
(Camerún)

gliani ben podía estar pensando nas maternidades dos Mossi para as súas pinturas.
“Durante moito tempo só
se comprendía África como

unha fonte de materias primas, de escravitude –sinala
Ramón Sanz–. Agora cada vez
hai máis exposicións e máis coñecemento da súa cultura, quizais como unha forma de expiación da marxinación á que
estiveron sometidos e porque
agora somos capaces de ver o
positivo, os valores étnicos locais nun mundo globalizado”.
A exposición África, tradición sagrada, que se clausurará
en Vigo o vindeiro 30 de novembro, terá un carácter itinerante. O museo Provincial de
Lugo, a Igrexa da Universidade de Compostela, o Centro Torrente Ballester en Ferrol, a sala vilagarciá Antón Rivas Brionés, a Aula de Cultura Caixanova de Ourense e finalmente
Pontevedra irán acollendo consecutivamente a mostra até o
♦
verán do vindeiro ano.♦

Máscara real,
Luba
(R.D. do Congo)
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PORTELA
INTERNACIONAL
MAR BARROS
Ademais das obras coñecidas realizadas na Galiza e no resto do
Estado, o arquitecto pontevedrés
César Portela agacha outra face
máis arredada que se perde entre
os recunchos do Malecón da Habana, as ribeiras do Orinoco e os
vales ancestrais xaponeses, moitas veces esquecida no noso país.
Máis alá do territorio galego, o
arquitecto foi achegándose a outras culturas con propostas harmónicas e sinxelas integradas na paisaxe como é o caso da Ponte Azuma (1992), na baía de Shimminato,
na cidade xaponesa de Toyama,
un elemento de uso concibido como un espacio de encontro, simbólico e monumental. A ponte valeulle
o Premio do Instituto Xaponés de
Arquitectura en 1995. Co obxectivo
de “albergar a alma do val”, ideou
un ano despois e na mesma cidade o Edificio de Usos Múltiples e o
Centro de Cultura de Togamura,
apoiándose na tradición e a comprensión da natureza sen esquecer a súa singular arquitectura.
Despois de proxectar o museo do Mar, o Domus, o Cemiterio Mariño de Fisterra, a estación
de autobuses de Córdoba, coa
que obtivo o premio Nacional de
Arquitectura Española, Venezuela tamén foi destino dos seus planos e os seus trazos. A Escola de
Belas Artes da Universidade de
Occidente na cidade de Bolívar
en Venezuela e Museo de Arquitectura e Planeamento na vila de
Guaicas en Caracas, foron o resultado da súa personal racionalización das liñas e do espacio.
Na procura dunha arquitectura
na que se recoñecera plenamente,
dende os seus inicios con aquelas
primeiras casas unifamiliares e o
anovador proxecto realizado en
Pontevedra de vivendas para xitanos, o arquitecto César Portela foi
definindo co tempo un xeito de concibir as estruturas “cada vez máis
nu, máis sinxelo e transcendente,
cada vez máis persoal e ao tempo
menos personalista”. Con este xeito particular de entender o espacio
arribou en 1998 fronte ao Caribe,
no emblemático Malecón da Habana, para levar a cabo a modernización de vivendas e a conservación
da paisaxe. O resultado foi a remodelación integral do Bloque 14.
Como el mesmo indica, “non
hai un arquitecto galego, hai un
arquitecto que constrúe en Galiza, en Andalucía, en Xapón ou
en Venezuela. En cada sitio teste que imbuír dos problemas e
tentar dar unha resposta, coñecelos materiais, as maneiras
construtivas... entender que a arquitectura, ademais de dar unha
resposta aos usuarios, ten que
dar unha resposta antropolóxica,
ir á raíz. Aí reside a clave”.
Todas estas obras, xunto ás
realizadas en todo o Estado, aparecen recollidas na exposición
“César Portela, arquitecto”, que se
pode visitar até o vindeiro 11 de
xaneiro no MARCO, en Vigo.♦

Ponte Azuma, na badía de Shimminato, na cidade xaponesa de Toyama.

Escola de Belas Artes da Universidade de Occidente na cidade de Bolívar en Venezuela.

Malecón de La Habana. Modernización de vivendas e conservación da paisaxe.

Edificio de Usos Múltiples e Centro de Cultura de Togamura, Toyama (Xapón).
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Euloxio
Ruibal
‘O Galuzca serve
de encontro
a literaturas
con problemas
semellantes’
A.N.T.
Este fin de semana celébrase en Guernica o encontro de escritores galegos, vascos e cataláns que
se coñece co nome de Galeuzca. Cal será o tema
central destas xornadas?
Este ano abordarase a través de relatorios, sesións de
traballo sobre memorias persoais e debates, a dimensión
histórica na literatura facendo especial fincapé no século
XX. Centrarémonos na memoria das cousas, dos acontecementos que se viñeron
desenvolvendo, cunha atención especial ás guerras e as
posguerras, por ser situacións
extremas, ás que recorren en
moitas ocasións os escritores
para os seus textos.
Como vai ser a participación galega nos encontros desta edición?
Aínda que nos gustaría
que a participación fose
maior, existe unha limitación
pola cal se reduce o numero
de escritores galegos a un total de quince. Entre eles estarán Darío Xohán Cabana, Inma López Silva que intervirán nos relatorios e Iolanda
Castaño, Marica Campo,
Marga do Val, Henrique Rabuñal, Xulio Valcárcel, entre
outros, que tomarán parte nas
sesións literarias, nas diferentes lecturas e nos recitais.
Que vantaxes teñen este tipo de encontros para
os escritores galegos?
Ademais de ser unha boa
canle para a proxección das
literaturas propias de cada país, estes eventos son moi enriquecedores, en tanto que cada
un establece contacto con outra xente afectada por problemas semellantes. Neste sentido sempre é positivo, porque
ademais do factor literario están o social e o persoal.
Cando se celebra o Galeuzca na Galiza?
Como son encontros con
escritores dos tres países, o
lugar de acollida das xornadas é rotativo. Este ano son
en Guernica e o próximo na
Galiza, aínda que falta por
concretar o sitio.♦

Olympia, á esquerda, e Triunfo da vontade, dereita, son as películas nas que maior pegada estilística deixou Riefenstahl.

LENI RIEFENSTAHL
XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO

Cando miramos a foto do Führer en contrapicado ou a retransmisión dos
cen metros libres en travelling e unha final de natación con cámara submarina, decatámonos da influencia das técnicas de Leni Riefenstahl.
Leni Riefenstahl (1902-2003), foi
fotógrafa e cineasta, fundamentalmente. O corpo humano, tomado como obxecto de beleza –os tipos perfectos– e tamén a multitude tanto a orgaizada como a informe, atravesaron a súa cámara
de fotos e a súa cámara de cine.
Leni Riefenstahl naceu en
Berlín. Foi bailarina, actiz,
presentouse a un concurso de beleza, e o cine cativouna. Fixo unha primeira película, A luz azul,
que lle serviu como presentación
ao xefe do Partido Nacionalsocialista, Adolf Hitler. A Riefenstahl quedou sorprendida polo poder de convocatoria e o magnetismo que producía nos alemáns
a figura de Hitler. Este non só
quedou prendido da beleza física
de Leni senón que tamén soubo
apreciar a enerxía da directora, e
a calidade da súa primeira película.. Pese aos atrancos que Goebbels lle puxo, –Leni era unha muller independente na Alemaña
prenazi–, aceptou realizar un documental sobre o Congreso nazi
de Nuremberg no 1934.
O triunfo da vontade foi o título do filme. Nesta película contou con medios mais que suficientes, desmesurados para a época e retratou nela un Führer que
aparecía como a salvación para o
seu pobo, cunhas masas submisas
ao seu xefe, que desfilaban con
gran parafernalia de bandeiras, e
amosaba os oradores arengando
con gran xesticulación. Comezaba a época Goebbels. Imaxe e radio a disposición da propaganda
nazi. Leni Riefenstahl foi a directora que soubo traducir en imaxes
as ideas do lider.
Olympia foi o seguinte traballo. No 1936 celebrábase a Olimpiada de Berlin, o nazismo xa tiña o poder do Estado alemán e
encargáronlle a Leni Riefenstahl
facer unha película sobre os xogos. O deporte era un xeito de
control social e o cine un medio
de propaganda. Leni volveu contar con todos os medios materiais

que quixo, e foi pioneira en técnicas, como o contrapicado, colocando as cámaras, mesmo en buratos baixo terra, para tomar a acción do atleta dende o chan co ceo
de fondo. Mesmo tentou buscar
un xeito de que unha cámara seguise no aire a evolución dos saltadores de altura. Meteu nas pías
cámaras submarinas para ofrecer
planos baixo a auga. E tras dous
anos de montaxe da película, o 20
de abril do 1938, aniversario de
Hitler, Olympia estreouse en Berlín. Consegue un grande éxito de
crítica e en toda Europa, o público acudía aos cines a vela. Recibiu o León de Ouro da Bienal de
Venecia dese ano. Viaxa aos EE

Adolf Hitler dixo de Leni Riefenstahl que gardaba todos os tesouros da beleza aria. Contodo a artista fotografou, tamén, a “perfección” da etnia nubia africana.

UU, onde os periodistas se interesaban polo seu posible romance
con Hitler e a persecución dos xudeos. A película foi boicoteada
pola liga antinazi americana.
Rematada a guerra foi acusada de colaboradora do nazismo.
Inda que non foi condenada, si
sufriu un forte ostracismo, o que
lle impediu seguir traballando.
Foi vivindo gracias a uns amigos
e a axuda do COI. Viaxou á España fascista con tres guións para ver de conseguir financiación
pero foi desprezada. Sempre negou a sua afiliación ao partido
nazi, e a sua colaboración na persecución dos xudeos.
Dado que en Europa non lle
foi posible traballar, nos anos sesenta viaxou ao Sudán, Da súa
estadía en África publicou no
ano 1973 o libro Os Nuba. Neste
libro retrata o pobo nuba. Outra
vez, o culto á beleza corporal.
Nestes espidos, Susan Sontang
viu unha continuación da estética fascista, pola sua obsesión pola xuventude e pola beleza.
Con noventa anos, atreveuse
a baixar coa cámara aos mares
das Maldivas. A forza da vontade
manifestouse nesta muller que
morreu en setembro deste ano
con 101 anos.
Ao falar de Leni Riefenstahl,
existe o debate da autonomía entre valores estéticos e ideoloxía.
O que non cabe dúbida e que todo artista ten a súa concepción
do mundo, polo tanto unha ideoloxía. A Riefenstahl tiña na sua
mente un mundo ideal, onde todo o mundo obedece ao xefe absoluto. Tanto ten que sexa na
Alemaña nazi como na tribo dos
nuba. E acto seguido, Leni Riefenstahl, é reivindicada pola súa
película O trunfo da vontade á
mesma altura que Eisenstein co
seu Acorazado Potemkim. Unha
será o enxalzamento da ideoloxía nacionalsocialista e o outro
da propaganda soviética. Pero
non cabe dúbida que o totalitarismo ten a súa estética.♦
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A
realimentación
XURXO G. LEDO

C

ontinuamente danse
procesos de
desequilibrio-equilibrio,
bucles de realimentación de
compensación. O suor, a
enfermidade ou a fame son
algúns exemplos.
Sen a realimentación de
compensación os seres vivos
non poderíamos sobrevivir
nin funcionarían as
sociedades e os ecosistemas.
Permanentemente danse compensacións nos distintos sistemas e subsistemas.
Nos sistemas sociais
temos por exemplo as
eleccións, a oferta-demanda
do mercado, os impostos; nos
ecosistemas temos
depredadores e presas, equilibrio entre alimento e
poboación, etc.
Pero igual que existe a realimentación de
compensación, temos a de reforzo. Esta consiste en
reforzar os cambios na
mesma dirección que o
cambio inicial. Cando o cambio leva una dirección favorábel, prodúcese un gran
beneficio, pero tamén acontece no aspecto negativo.
A maioría das veces a realimentación xera cadeas de
causa e efecto nas que cada
acción inflúe na seguinte.
Os cargos que foron apresentados a unhas eleccións,
os profesores ou as familias,
forman parte de sistemas onde teñen lugar os procesos de
realimentación sinalados.
Esquencer a importancia
dos nosos actos, do silencio,
das intervencións nos diferentes eidos nos que nos
desenvolvemos, conleva
unhas consecuencias
asociadas das que a maior
parte das veces non somos
conscientes.
É preciso aprender o significado do que facemos,
entender que forma parte
dun entramado complexo de
relacións que nos afectan,
senón a curto prazo, si a
medio ou longo.
Moitas das incógnitas, das
preguntas que nos formulamos
e que nos costa entender, son
resultado de anteriores
actuacións que non
lembramos ou que non asociamos ás nosas conductas.
Por isto é necesario
ensinar as relacións
sistémicas existentes, que nos
condicionan a cotío. Mostrar
as codependencias das
asignaturas aos pequenos, aos
adolescentes e os
universitarios.
A división do traballo
trouxo consigo a división do
coñecemento en áreas e a
parcialización da realidade,
pero esta non se pode
entender en parcelas, é
imprescindíbel estudala como
sistema global.♦

Sitios

María Boullosa

A Calzada
Situado no Concello de Pontecaldelas, é o lugar ideal para esquecerse do ruido da cidade e
perderse na frondosidade da paraxe, sen renegar dos chapuzóns nas augas do río Verduxo.
Esquecido durante anos, semella rexurdir como unha das
mellores propostas para veciños
e turistas. O obradorio do concello volcou os seus esforzos na
recuperación do lugar, logrando
mesturar novas comodidades
sen quitarlle protagonismo á
beleza do sitio.
Bancos, mesas enormes de
madeira, pontes e churrasqueiros distribúense preto do río para que se poida pasar un día enteiro sen botar de menos o fogar. De feito, cada ano chegan
novos turistas e viaxeiros para
retornar a tempada seguinte, e
non é sen falla de motivos.
O río atópase calmo, acollido por un encoro que deixa fluir
a auga para que forme pequenas
fervenzas. Non son unicamente
un fenómeno ao que dirixir a
mirada, senón que moitos aproveitan esas caeiras para relaxar
os músculos e sobre todo as
pernas.
No verán son poucos os que
rexeitan un baño nas augas do
Verduxo, mesmo os pequenos
da casa tamén teñen o seu río
particular; unha piscina natural
permítelles mergullarse sen que
a auga lles cubra todo o corpo.
Nenos, mozos, parellas e
avós atopan aquí un espacio natural onde investir o tempo libre. Os maiores xúntanse para

facer comilonas, mentres os rapaces xogan na auga. A xuventude soe recurrir ás pachangas
nas zonas verdes e as parellas
elixen o seu recanto para desfrutar da intimidade.
Sen dúbida, o verán é a estación do ano na que A Calzada recibe máis afluencia, pero
nunca permanece solitario.
Sempre hai alguén que busca
alí a evasión, especialmente
nos roteiros que se espallan

pola zona. O máis habitual é o
carreiro que acompaña o río
até perderse no monte. É a mellor opción para secar as pingas de auga despois dun baño,
pero cando o frío fai presencia,
o sendeiro permite observar a
natureza en directo. Centos de
árbores atópanse mesturadas a
xeito dos que algún denominan “o bosque élfico”, en lembranza das paraxes dos enanos
do país da fantasía. A intimida-

Comentarios dionisíacos

de e a desconexión son os desexos que perseguen os que
acuden a esta lugar.
A frondosidade das árbores
vese salpicada polas pingas que
saen dos saltos das troitas, moi
abundantes nas zonas do arredor. De aí que que a Festa da
Troita se celebre en Pontecaldelas alá polo mes de xuño. Inverno, primaveira, verán, outono…
Calquera ocasión é axeitada para visitar a Calzada.♦

Irmandade dos Viños Galegos

A colheita do 2003
Comença aquí e agora a colaboraçóm da Irmandade dos Vinhos
Galegos com A Nossa Terra, justificando os seus estatutos fundacionais e juramento de “amar, falar, fabular, querer, honrar, respeitar, difundir, defender, e, sobretodo, beber, beber e beber os bons e
generosos Vinhos Galegos”
Começamos pois os nossos
periódicos ‘Comentarios dionisíacos’, explicando humildemente,
ainda que nom o pareza, que só
pretendemos um bom conhecimento, melhora e desfrute do
Vinho, para assim melhorar a
Humanidade, pois consideramos, como na Constituçóm
Americana, que a felicidade e o
vinho, um em relaçom ao outro,
som parte fundamental dos dereitos humanos
A nossa pluma nom estará
pagada com dinheiro, ou censurada com atrancos, fugindo da
compracência, e nem pagando
paparotas de “cohecho”, ou tentando sobornos com mariscadas
sugestivas, poderá ser desvirtuada a nossa crítica ponderada e
objectiva, nem atrapalhado o lema e motto do nosso blasom:
“Ad Maiorem Gloriam Vinum
Gallaecia et Nihil Prius Vinum”.
Para entrar na actualidade,

ainda que voltaremos á filosofia,
vamos comentar a colheita do
2003, recentemente entrada nas
adegas: Tem sido complicada,
como o tempo no passado veran,
cheo de calores abraiantes.
Com as altas temperaturas,
inusuais na Galiza, tenhem madurado rápido de mais os ácios,
quando nom se torrarom ao sol, e
produziu-se umha rápida suba do
grado alcoólico, as vezes sobremadurando as uvas, ficando con
pouca acidez, que ven sendo o que
fixa os sabores, aromas e recendo.

Assim sendo, podem-se produzir ataques bacterianos, ao ter
o PH alto, mas nos tintos, e ainda
que em geral e aparentemente os
agricultores estám contentos, os
enólogos están preocupados, já
que o seu trabalho é mais difícil.
Na Galiza, de vinhos ligeiros,
sempre se simplificou e identificou grado com qualidade, quanto
mais elevado mais se admiraba e
louvava. Mas temos que ir aprendendo que nom só po-lo Hectogrado, como na Mancha, vamos
classificar o vinho, e ir um passo
PACO VILABARROS

adiante, classificando polo seu
aroma, equilibrio e virtudes, nom
só polo alcool e força.
Achamos pouco aroma nos
vinhos do interior e a variedade
alvarinha, se foi ben tratada e
nom recolhida mui tarde, pode
ter umha boa qualidade. Tem esta variedade um curto período de
óptima vendima.
Complicados nos godelhos,
sujeitos a se oxidar se fôrom
vendimados tarde, e os tintos altos de cor, mas pouca acidez tartárica, que os conserva e fai aromáticos. Umha vendima difícil,
para técnicos e boms enólogos.
A futura vendima apoiarase cada
vez mais no ordenador.
Nas próximas crónicas entraremos no particular de zonas, denominaçoms de origem e marcas, revisando o trabalho de cada
adega, mas polo momento e como críticos catadores, aquí fica a
mensagem da Irmandade: Umha
colheita para celebrar no Alvarinho e Ribeiro, se vendimaron
cedo. Regular no resto, segundo
época de vendima, com preocupantes faltas de acidez, e vinhos
sujeitos a se voltar e nom conservar facilmente. Umha agradável
obriga de consumi-los jovems,
Carpe Diem, Carpe Vinum...♦

Malestar
social
FRANCISCO CARBALLO

O

s inquéritos con máis
publicidade, (CIS,
Gallup,...) recollen as
preocupacións da sociedade:
o terrorismo, o paro, a
inseguridade. Non miden o
estado anímico social. Para
iso compren outros
instrumentos.
Le Monde (19-X-2003),
ofrécenos dados a nivel
profundo da sociedade
francesa segundo o “Journal
dùn medecin de banlieue”. É
un traballo do Dr. Coven, nacido en Túnez, pero cidadán
francés desde os 6 anos. Un
médico “con empatía polos
débiles”; un deses médicos
aos que alenta o “perfume da
pobreza”, dos que viven da
solidaridade e da paixón pola
igualdade dos humanos.
Lidos os dados do Dr. Coven e ollando a sociedade
galega, sorprende a correspondencia de gran parte das súas
afirmacións. Maiormente ollamos cómo se soterra a loita de
clases. Cando llela poñemos
na man aos máis débiles,
abren os ollos, sorrín e asinten.
¿Por qué se silenza tan demostrada oposición e tensión? Sabémolo de sobra: porque está
contra a falacia do imaxinario
colectivo que se nega a rachar
coa imposición ideolóxica dos
poderosos. A carencia de
igualdade real de
oportunidades inhibe e dana
aos máis desfavorecidos.
Para o Dr. Coven, a pobreza é parte integrante de certas
doenzas. Domingos García Sabell, un dos bos auscultadores
das enfermidades dos galegos,
falou arreo da distrofia dos nosos devanceiros e dos seus
contemporáneos dos anos da
fame –1940 a 1960. Desa época franquista que temos esquecida e que moldeou aos
nacidos neses vinte anos. ¡Cómo se lles nota aos fillos desa
“longa noite de pedra! Non só
os debilitou na sáude orgánica;
quedaron moldeados na
conciencia da inseguridade, do
inmobilismo e de complexos
de inferioridade.
Con frecuencia os “media”
informan dos accidentes laborais, das ausencias ao traballo
por doenzas. Atribúenlle estes
efectos ao estrés. Mais Coven
examina os doentes e ve nas
súas vísceras, esquelete etc. a
pegada das carencias sanitarias
e alimentarias que a pobreza
produciu en milleiros de persoas da “banlieue” parisién, ao
igual que nos bairros de
calquera vila ou cidade deste
país. A pobreza dos míseros
salarios, a pobreza mental de
escolas privadas e públicas tan
dotadas de edificios como de
mentalidade represiva.
Erradicar a pobreza, eis a
política que paga a pena. Eis
a gran chamada do Dr. Coven
aos axentes da sociedade
europea. Esa pobreza que é
raiz de doenzas e que conduce ao ser humano a súa
destrucción. ♦
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Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

O mancebo da farmacia da Pena
Eran tempos de empanadas de papuxas e bos viños de Amandi. De
cazatas de biosbardos e amizade
por riba de todo. Trato e irmandade e de fonda querenza nos días
en que, aínda, se escoitaban os ferreiros, o ferro e a bigornia.
Na farmacia da Pena, interpretando a escrita laberíntica dos
médicos e preparando fórmulas
maxistrais, laboraba Manolo
Abeledo. Sempre en trato con
enfermos e clientes de calquera
caste e despertando o aprezo de
veciños e parroquiáns.
Manolo ía nadar á presa e alí
soñaba coa liberdade do voo do
merlo. Dos paxaros cantores e da
grandura do ceo. Non tiña tempo
para pensar nas maldades da vida nin no incerto.
Mais no seu ceo azul asomaron neboeiros. Foron os que amañaron a xente de orde para un desorde de cateados de universidade e señoritos sen destino.
Da noite para a mañá, mangallóns con camisas azuis e fusís ao
lombo cuspían palabras como pasear, alzamento, marcial ou patria.
Manolo Abeledo despachaba
tranquilo na botica. Cumpría
alleo a que alguén, ao tempo, esculcara nas fotos do Primeiro de
Maio de 1936. E nelas, á beira da
bandeira republicana, alí estaba
Manoliño. Unha cruz reparou na
súa cara e quedou marcado.

Ao Manoliño marcárono na foto do 1º de maio en Monforte.

O notario Villalobos pola noite escribía as listas. Un este si e un
este non coas fotografías na man á
luz da candea. A brigada do amencer ocupábase do resto e a ela chegou o nome de Manolo Abeledo.
Da Compañía facían as sacas
entre a xente presa. Os poucos
salvados da primeira hora saían
para Lugo a dilixencias. Pero
apareceron nas cunetas coa mar-

ca nos antebrazos das esposas de
aceiro e os corpos baleados cheos de chumbo.
O día que carretaron a Manoliño non tiñan para moita gasolina. Ao mancebo Manolo e a Arxemiro, o secretario do Concello, roubáronos xuntos da Compañía. E xuntos apareceron mortos á beira do cemiterio amouratados do maltrato.

Os melros que adormiñaban
nas hortas de Santo Antonio
non daban pío. Deron en calar
como os amigos e as familias.
Coa dor e a tremenza nin unha
soa voz se escoitou.
Mentres, polas rúas de Monforte, fachendosos, escoitábanse
pasos marciais.
Aquel día o chío era... Arriba
España! ♦

O Bardo na Brétema

Rudesindo Soutelo

As nossas Bandas (II)
É preciso fazer alguma reflexão
sob as obras escutadas no III
Certame provincial de Bandas de
Música de Pontevedra.
Em primeiro lugar é de agradecer a Deputação, e ao “alma
mater” do Certame, Julio Vázquez, a defesa que desde o primeiro ano fiz da música e dos
compositores galegos, seleccionando sempre aos nossos autores
para as obras obrigadas e promovendo a edição das partituras. Este ano elegeu-se “Reflexões sinfónicas” de Alberto González
Avilés, “Cavaleiros de Santiago”
de José Luís Represas e “Anaquinhos da Terra” de Luís Arraque. A edição das obras é talvez o
melhor legado que a Deputação
faz a história da música galega.
Ademais da obra obrigada
em cada secção, as Bandas de
Música deviam interpretar uma
obra de livre elecção. Geralmente a obra livre debe dar a medida
dos gostos e qualidades da agrupação concursante. E resulta preocupante que muitas Bandas se
decantem por músicas de estética usamericana, de massas sonoras espectaculares. Músicas truculentas que não mostram as
qualidades dos intérpretes senão
a quantidade de ruído; e donde
fraseio, matizes e silêncio já não
parece interessar. Nisto têm muito a dizer os directores das Bandas, que mesmo algum semelha
padecer uma grave neuroses só-

nica ou uma energia de sexualidade bloqueada que explode mas
não libera nem satisfaz.
Em tanto, cabe destacar a valente aposta que fez a Agrupação
Musical Atlántida de Matamá,
encomendando-lhe ao compositor Ernesto Campos a obra “Marea Branca”. Uma obra que o
tempo julgará, mas numa primeira audição, e sem ver ainda a partitura, considero com méritos
abondo para incorporar ao reportório; e, se lhe brindassem oportunidades, Ernesto Campos poderia
dar páginas de glória as Bandas
galegas. A Banda de Matamá foi
a única entre vinte e seis que optou ao Prémio Manuel Quiroga
pela interpretação duma estreia
de autor galego, e demonstrou assim um compromisso cultural e
social que deveria servir de
exemplo ao resto de Bandas. O
futuro das Bandas de Música na
Galiza está ligado a criação dum
reportório próprio que conecte
com a sociedade, noutro caso perderiam interesse e desarreigariam-se do seu médio natural.
Temos compositores para encomendar-lhes obras novas, e
também temos um reportório
original que devemos conservar
e difundir. É ridículo que as Bandas de Música da Galiza não se
ocupem fundamentalmente da
nossa música. E é patético que
algumas das nossas Bandas de
Música practiquem o castrapo

musical e ainda um vulgar patrioteirismo ianque. O esforço
desses centos de rapazes e rapazas que integram as Bandas de
Música merecem objectivos
mais elevados.

O Certame provincial deve
continuar, mas já vá sendo hora
que a Xunta impulse os certames
nas quatro províncias e crie logo
um Certame com as melhores Bandas de Música de toda a Galiza.♦

Pequenas Obras Mestras
da Nosa Literatura
COLECCIÓN FROITA
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O Trinque
Comer cogomelos
No Barco de Valdeorras
celebran as xornadas
micolóxicas até o 7 de
novembro. Non é a única
localidade que se rende ao
pracer dos cogomelos.

Cachoupos, champiñóns,
pés de ándoas, cantarelas ou
níscaros, unha delicia en
tortilla, en rustrido e en
milanesa. Só para padais de
outono.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

radical ás cerimonias que
acompañan á maternidade, sen
caer en tópicos. O venres 7.

Cambados
■ MÚSICA

LEO I ARREMECÁGHONA
+ PUTA MISERIA
O cuarteto
inglés
Pleasurebeach,
arriba, toca
no Playa
Club da
CORUÑA
este xoves
30. Neste
mesmo local
pero o
venres 31,
estará o
rocqueiro
estadounidense
Peter Case.

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

PLÁCIDO CASTRO
Mostra fotobiográfica deste
insigne galeguista que poderemos ollar no Centro Social O
Portelo até o 7 de novembro.

As obras premiadas nesta
convocatoria estarán expostas na sala A Fábrica.

■ TEATRO

ANXÉLICA
NO OMBRAL DO CEIO

COCHORRO
As últimas creacións do escultor Luís Fernández Cochorro, en pedra e madeira,
na Aula de Cultura de Caixanova até o 31 de outubro.

■ CINEMA

EL BONAERENSE
A película de Pablo Trapero
proxectarase o mércores 5 ás
20:30 na Casa da Cultura.
■ EXPOSICIÓNS

AS INFANCIAS
Mostra do Outono fotográfico; da que é autora Ángeles
Estévez e que reune traballos
en técnicas mixtas que combinan os procedementos máis
antigos coas actuais técnicas
de infografía, todo sobre un
soporte emulsionado no que
a imaxe recibe un tratamento
pictórico que lle á o seu carácter final. Do 3 ao 15 de novembro, na Casa da Cultura.

FOTOGRAFÍA
DE MEDIO AMBIENTE

Os premios e obras seleccionadas na XIII edición
deste certame, que organiza
o Ateneo de Ferrol para celebrar o Día Mundial do
Medio Ambiente, mostraranse, até un total de 50, do
3 ao 15 de novembro na Aula de Cultura de Caixanova.

40 ANOS DE TRABALLO
POR GALIZA
O compromiso da diáspora
galega. Até o 31 de outubro
na Casa da Cultura.

■ LEITURAS

CANCIONEIRIÑO
DE VALDEORRAS
O libro de poemas de Manuel
María, editado pola A.C. Lumieira de Carballo, vai ser dado a coñecer nun acto o sábado
8 ás 12:30 na Casa da Cultura.
■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Traxicomedia de J. Kennedy
Toole que Sarabela Teatro
porá sobre o escenario o venres 31 ás 22:30 na Casa da
Cultura. Combina a gargallada e a anguria; o protagonista vive coa súa estrafalaria
nai e dedícase a escribir unha
extensa e demoledora obra
contra o século XX.

■ CONFERENCIAS

HISTORIAS MORTAIS
A Fundación Barrié quere
abordar con este ciclo varios
aspectos de cadros con “escenas de xénero”. Este xoves
30 Gabriele Finaldi, Director adxunto de Conservación
e Investigación do Prado, vai
falar sobre os Fragmentos de
xénero na pintura relixiosa
do Museo do Prado; na Idade Media a historia sagrada é
o tema por excelencia, pero
as escenas son pintadas en escenarios da época, situadas
nun contexto presente.

Ao morrer, Anxélica, rapaza
doce e virxinal, chega ás
portas do ceo pero non se decide a entrar... tentan convencela os arcanxos e o mesmo Deus, pero ela négase
porque aínda non coñece o
amor. Consegue saírse coa
súa e fuxe, voltando á vida
mortal xunto cun garrido
mozo que atopou na eternidade. O domingo 2 polos
Monicreques de Kukas.

SEXISMUNDA
Drama sobre o destino, que
Sarabela Teatro vai representar o domingo 9.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Até o 9 de novembro poderemos ollala no Museo de Bergantiños. Fotografías tomadas nos anos 20 e 30 que presentan unha completa descripción da vida nesa época.

Mª LUISA DE ORLEANS
Unha raíña efémera completa o título desta exposición
que, até xaneiro, vai estar no
Museo de Belas Artes. Pinturas, debuxos, gravados, esculturas, obxectos e libros
ilustrados que, partindo desta
personaxe, ensina o papel
que a historia reservou ás
princesas europeas na política, alianzas dinásticas, relación entre arte e ideoloxía durante o Absolutismo e o conseguinte uso das decoracións.

ROBERTO DÍAZ
Baixo o título Novembro están agrupadas as súas pinturas
nunha mostra que alberga a
Biblioteca González Garcés.

TESOUROS
BIBLIOGRÁFICOS E
MAPAS MEDIEVAIS

E S P E C T Á C U L O S

La Habitación Roja
Formada a comezos do 95 en Valencia, a banda nace da paixón polo pop que senten os compoñentes.
Un pop vitalista e emocionante, sobre estruturas sinxelas e talento
compositivo dabondo para seren
considerados un dos grupos máis

importantes do pop independente.
Desta volta presentan o seu cuarto
disco, 4, pasando polas seguintes
cidades: SANTIAGO, onde actuarán
o xoves 6 na sala Nasa; o venres 7
na CORUÑA, no Playa Club; e, o
sábado 8, na Iguana de VIGO.♦

Unha mostra da súa pintura
está na galería Portas Ártabras. Até o venres 31.

íntima en formato reducido: escenario, guitarra e a
audiencia. O rock de autor
ten no estadounidense unha
sólida representación.

MESTRES DO MUSEO
LÁZARO GALDIANO

THE REAL MCCOYSON

ANTONIO ALONSO LIMA

Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas, até o vindeiro
7 de xaneiro. Inclúe unha serie de grandes mestres da pintura española e europea, nunha escolma da importante pinacoteca do antedito museo,
con obras datadas entre os séculos XV e XIX. Aínda que
prima a pintura española, con
especial presencia de Francisco de Goya representado
con catro obras, tamén están
presentes grandes autores da
pintura gótico-flamenca, holandesa e inglesa.

ANTONIO SAURA
Pinturas e litografías do artista estarán na galería Atlántica ata o 1 de novembro.
■ MÚSICA

PLEASUREBEACH

A banda de rock&roll asturiana dará un concerto na
sala Mardi Gras o sábado 1
ás 22:30. Entrada a 6 euros.

SNAIL
O próximo xoves 6 esta
banda pop coruñesa vai tocar no Forum Celticum.

SANTA CECILIA
O grupo de metais vai dar un
concerto no Museo de Belas
Artes o domingo 9 ás 12:30 h.
■ TEATRO

LA CASA DE
LOS 7 BALCONES
A obra de Alejandro Casona,
dirixida por Ángel F. Montesinos e que conta con Amparo Pamplona e Mª Fernanda D’Ocón, entre outros, como protagonistas, será representada o sábado 1 e domingo
2 no teatro Rosalía de Castro.

Até o domingo 2, o Pazo
Municipal mostra exemplares con estas características.

O cuarteto do norte de Inglaterra, que soa máis aos heroes do rock dos setenta que
aos jazz-funkers, vai tocar
este xoves 30 no Playa Club.

Cotobade

JESÚS OTERO-YGLESIAS

PINCHA BLUES

Mostra pictórica que, até o 7
de novembro, poderemos coñecer na galería Pardo Bazán.

Esta banda ferrolá fai versións de outros autores, e
van tocar este xoves 30 no
Forum Celticum.

MAGOSTO

■ FESTAS

Celebrarase o sábado 8 a
partir das 21 h. na Casa do
Pobo de Rebordelo.

CAMBIO DE SÉCULO
1881-1925

ZUMBIDO

Culleredo
Culleredo

Betanzos

■ EXPOSICIÓNS

Obras da colección do Museo
Reina Sofía poderán contemplarse no Quiosque Afonso.

Este venres 31, ás 22:30,
van dar un concerto, de balde, na sala Mardi Gras.

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

XERRAS
DE VIMBIO DA ULLA

LOLA GALILEA E
JESÚS NÚÑEZ

PETER CASE

OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE

Este venres 31, a partir das
0 h no Playa Club, presenta
a súa faceta musical máis

Nesta obra, o espectador experimenta un profundo coñecemento e respecto cara a un

OMAR KESSEL
Durante outubro o Centro
Internacional de Estampa
Contemporánea alberga unha mostra cos seus augafortes, litografías e xilografías.
■ TEATRO

Lonxe do amor do pai, do do
esposo, namorada de Morgan, amor do namoramento
de Drake, finalmente doncela, nin para un nin para o outro, porque Neptuno vaina
converter en serea para sempre. Da man de Teatro do
Morcego o domingo 9.

Burela
Burela
■ TEATRO

BABY BOOM NO PARAÍSO
Por Rara Avis. Comedia divertida e aceda, cunha crítica

No País do Nunca Máis
VEDRA,

A Coruña

E

Celanova

A BRANCA ROSA.
OS PIRATAS

O libro de Xurxo Lobato, que xa
alcanzou a segunda edición, vaise
presentar o venres 31 en PONTE-

C U L T U R A

■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA

O Barco
Barco

Cancioneiriño de
Valdeorras,
libro de
poemas de
Manuel
María, será
presentado
o sábado 8
no BARCO.

O “kañautor” vigués en galego, a medio camiño entre
as propostas de Manolo Kabezabolo e Albert Pla vai dar
un concerto (entrada de balde) no pub A Pera o venres
31 ás 0:30. E a partir da 1:30
a banda cun estilo propio, facendo unha mestura entre
punk rock, ska, heavy... cun
son de batería moi potente.

D E

no Café Moderno, coa
presencia do Alcalde da vila; e o
mércores 5 en VILAGARCÍA.♦

Mostra das tradicionais xerras que se facían na Ulla, durante outubro, no Mosteiro.

Gravados na Galería de
Papel até este venres 31.

Carteleira
Carteleira

☞

☞

☞

☞

MYSTIC RIVER.
Cunha traxedia da infancia como telón de fondo, tres
amigos da nenez volven a relacionarse cando a filla dun deles
morre asasinada e se inicia unha investigación para esclarecer os feitos. Intriga.

SOÑADORES. Co maio
do 68 de fondo, dous irmáns franceses, cinéfilos e diletantes, lían a un estudante americano en París para compoñer unha especie de trío iniciático e pretencioso. Un chisco pedante.

☞

BOA VIAXE, EXCELENCIA! No palacio do
Pardo, a saúde do vello Franco,
que empeorou co desgusto da
morte de Carrero Blanco, ten
preocupados a Dona Carme, ao
Marqués de Villaverde e ao xeneral Salgado. Deciden recorrer
entón á medicina alternativa da
doutora Müller, cunhas ideas liberais que chocan co conservadurismo da casa.

COUSAS QUE NUNCA SE ESQUECEN.
Dúas partes contan a pretendida vida desinhibida dunha estudante de literatura e a historia dun mozo sen ambicións
que non quer ir á universidade.
Estreada no resto do mundo co
título de Storytelling.

O TRABALLO ITALIANO. Uns ladróns rouban unha tonelada de ouro pero
posteriormente un do grupo quítalles o botín, de modo que terán
que localizalo, volverlle a roubar
o ouro e vingarse del.

☞

ENIGMA. Na Segunda
Guerra Mundial os alemáns cambian as claves dos seus
submarinos ao saber que os británicos as coñecen. Estes terán
que descubrir unha trama de espionaxe no seu servizo de criptografía e achar a nova clave.

☞

O XOGO DE RIPLEY.
Nova versión dunha das

novelas de Highsmith, centrada
na personaxe de mister Ripley,
cunha directora de culto: Liliana
Cavani. Un asesino sen conciencia e unha trama con pingas de
orixinalidade. Filme apropiado
para días de choiva sen outras
opcións. A destacar, a beleza asimétrica de John Malkovich e as
paisaxes de Padua.

☞

DEATHWATCH. Na
Primeira Guerra Mundial unha compañía británica
toma unha trincheira alemana
avanzada pero terá que enfrontarse a unha forza misteriosa
que vai matando os soldados.

☞

A LIGA DOS HOMES EXTRAORDINARIOS. Finais do século
XIX, a pantasma, con armas
sofisticadas, atenta dentro de
Europa para provocar unha
guerra mundial. A el terá que
enfrontarse a Liga dos Homes
Extraordinarios, onde se integran personaxes como o Home

Invisíbel ou o capitán Nemo.

☞

TERMINATOR III.
Continuación dunha saga
que non está á altura das súas
predecesoras. Destaca o uso dos
efectos especiais nunha fita na
que falla case todo o demais, incluído os músculos dun veterano Schwartzeneger retocado por
ordenador. Bótase en falta ao
antigo director James Cameron.

☞

TOMB RAIDER 2: O
BERCE DA VIDA. Un
científico arrebata a Lara Croft
parte dun mapa que permite localizar o lugar onde está agachada a
caixa de Pandora. As súas intencións son desatar un grande andazo e a heroína terá que impedilo.

☞

DIAÑO. Unha operación policial descabeza
unha mafia de tráfico de drogas, pero iso desata unha matanza por parte dun novo grupo
que quere quedar co mercado
partindo desde cero.♦

O festival indie de SANTIAGO vai ter
lugar o venres 31 de outubro e sábado 1 de novembro no Pavillón
Multiusos do Sar, que vai dividir o
seu espacio en dous escenarios: o
Superbock, que é o principal, no
que actuarán 5 grupos por día comezando ás 20:30; o outro é o Vibracións pop, que comezará coas
actuacións ás 17 h., e no que se lle
dará cabida a grupos novos. Haberá,
tamén, un mercado no que se venderán discos e obxectos de mercadotecnia. O prezo da entrada será,

para un día, por adiantado, de 27
euros, na billeteira 32; para os dous
días, por adiantado, 47 euros e na
billeteira 52. O venres 31 no escenario principal van actuar Placebo,
Frank Black & The Catholics, Elbow, Deluxe e Serafin; no outro
Juniper Moon, Luxury 54, Second e Dorian. O sábado 1, no Superbock Suede, Hoggboy, La buena vida, Chucho e Ellos; no outro
escenario actúan Clovis, Ama,
Grado 33 e Heike. Ademais haberá sesións dance os dous días.♦

as súas obras na Biblioteca
Pública Provincial.

Cuba Missouri, o venres
31 na sala El Coto.

RAMÓN ISIDORO &
CARMEN ALGARA

Ourense
Ourense

No Centro Sociocultural
Uxío Novoneyra hai unha
exposición das súas respectivas obras.

■ CINEMA

LUIS J. GAYÁ
Meditacións e alegorías da
auga titula a mostra de pintura que, até o 11 de novembro, ten na galería Clérigos.

GRAVADO:
A PEGADA ARTÍSTICA

A colección de La Caixa
estará, até o 9 de novembro,
no Pazo da Deputación.

MARÍA J. SANTISO
Mostra pictórica no Museo
Provincial.

GALIZA,
CAMIÑO CELESTE

Até o 31 de outubro, a sala
e exposicións de Caixa Galicia é o espazo que acollerá esta mostra de fotografías de Xurxo Lobato.

O grupo
de rock
Ultracuerpos
toca este
xoves 30 no
Clavicémbalo
de LUGO.

■ MÚSICA

dos maiores dramaturgos de
todos os tempos, mais en clave de comedia paródica para
chegar a todos os públicos.
Escrita por Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfieldd,
será representada o venres 7.

Ferrol
Ferrol

réxime totalitario. Esta comedia dramática, interpretada
por Balea Branca, situase na
Arxentina da ditadura, e será
representada o sábado 8.

O Grove
Grove
■ EXPOSICIÓNS

18 LÁMINAS DE
DESEÑO GRÁFICO

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ RAMÓN
Mostra as súas pinturas, até o
12 de novembro, no Ateneo.

MANUEL PATINHA
A mostra que ten aberta na sala de Sargadelos, baixo o título Sínteses, poderá ser contemplada até o 31 de outubro.

FÉLIX FERNÁNDEZ
Descenso é o título da mostra que, até o 31 de outubro,
estará no Centro Cultural
Torrente Ballester.
■ LEITURAS

CLUBE DE LEITURA
Encontros que organiza o
Ateneo na súa sede. Baixo a
coordinación de Ánxeles
Seoane, os primeiros martes
de cada mes, xuntaranse, de
15 a 20 socios, para reflexionar e comentar un libro.
Este martes 4 ás 19:30.
■ MÚSICA

JAZZ NO OUTONO
Ciclo que se desenvolve no
C.C. Torrente Ballester ás
20:30. Este xoves 30 tocan
Alvin Queen & Organics
e o venres 31 Gonzalo
Rubalcaba.

Co título Il lungo cammino
dell´arte a Nuova Academia
di Belle Arte de Milán, na
sección experimental de publicidade, deseño gráfico e
moda, puxo o tema de Sargadelos para a realización dun
programa gráfico no que colaboraron 13 estudantes, baixo a direccion de Angelo Colell, que tivo como consecuencia esta mostra. Até o 8
de novembro na galeria Lembranza-Sargadelos.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

As fotografías do prestixioso premio da natureza, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de
Historia Natural de Londres, nas que se valora a beleza formal, pero tamén a
crueldade e os problemas de
conservación da natureza.
No Auditorio Municipal.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

LUGO

Gondomar
■ TEATRO

Mostra fotográfica sobre a cidade que alberga o Centro Sociocultural Uxío Novoneyra.

O BICO

MANFRED

DA MULLER ARAÑA

Os seus Bodegones españoles estarán, até o venres 31,
na galería Sargadelos.

Dous presos coinciden no cárcere por diferentes motivos.
Molina, homosexual condenado por corrupción de menores, e Valentín, revolucionario
condeado por loitar contra o

CRISTINA JARNÉS
Entre o ceo e o inferno é o
nome baixo o que aglutina

Os vellos non deben...
Farsa de Alfonso R. Castelao que
trata dos amores de tres vellos imprudentes, que teñen a desgraza de
pór os seus ollos na mocidade garrida de tres mozas. A representación
do Teatro do Morcego conta con
13 actores e música en directo. As

representación, para crianzas de ensino medio, realizaranse, ás 11:30 h
o xoves 30, martes 4, mércores 5,
mércores 12 e xoves 13, na sala Yago de SANTIAGO; e o venres 31 ás
21 h, e para o público xeral, no teatro da Área Panorámica de TUI.♦

ULTRACUERPOS

CINE DOCUMENTAL
O martes 4 ás 10:30, ás
15:30 e 20:30 vai proxectarse a fita Billy Elliot, de
Stephen Baldry, e documental Los niños de Rusia,
de Jaime Camino.

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE INDEPENDIENTE
IX edición deste festival
que vai ter lugar do 8 ao 15
de novembro. Os bonos para asistir a todas as sesións
custan 24 euros.
■ EXPOSICIÓNS

OUTONO FOTOGRÁFICO
A vida do mar é o tema
principal desta XXI edición. Este ano chega un
pouco antes do habitual
porque ser o máis amplo da
historia do certame. Oitenta
e oito exposicións repartidas entre Ourense, vilas da
provincia e outras do país.

A banda de rock & roll vai
dar un concerto este xoves
30 no Clavicémbalo.

O Liceo Recreo ten expostas as súas pinturas.

RAFAEL AMOR

VARIOS ARTISTAS

O cantautor arxentino presenta o seu último traballo,
Barricantos: 30 anos de
memoria, o venres 31 no
Clavicémbalo.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

SALÓN DE OUTONO
II edición desta colectiva de
pintura, escultura e fotografía, que poderemos coñecer, até o venres 31, na galería Arte Arga.

Mondariz
■ ACTOS

ROTEIRO MICOLÓXICO
Organizado polo grupo ecoloxista ADENCO dentro da
XIV Xeira Micolóxicas. Realizarase o domingo 2, estando prevista a saída ás 9:30 h.
desde a Casa do Concello de
Mondariz Balneario, fletarase un autobús, polo que as
prazas, aínda que gratuitas,
son limitadas. Para inscribirse hai que chamar aos telf.
986 662 061 ou 649 980
782. Dado que a excursión
ocupará todo o día, haberá
que levar comida e roupa e
calzado axeitado, asi como
un canastro e un pequeno
coitelo ou navalla.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

ADO FONTÁN
Baixo o título de Garabatos
mostra as súa pintura na galería Sargadelos, até o 15
de novembro.

PALESTINA,
FOGAR DE INXUSTIZA

Encadrada no Outono fotográfico, esta mostra de Manuel Valcárcel poderá ser
ollada na Casa da Cultura
até o 4 de novembro.

DOBLE MIRADA
Obras de Domingo Rodríguez e Gilberto Rey que se
poden ollar no C.C. Lemos,
até o 31 de outubro.
■ MÚSICA

MOON CRESTA
A banda viguesa tocará,
acompañada polo grupo

TOÑY LOSADA

Colectiva que reparte as
obras entre as galerías Marga Prada e O Volter.

JAVIER TENIENTE
Mans salgadas, fotografías sobre os traballos dos mariñeiros, que podemos ollar na Aula de Cultura de Caixanova.

DEIXA
QUE CANTE O GALO
Mostra de fotografía que
pode ollarse na Aula Sociocultural de Caixa Galicia,
até este xoves 30.

EURICO BORGES
Yo estuve en el paraíso, que
así se chama a mostra de
pintura na galería Visol, é un
canto que reune, nun soño,
as esencias vitais, pasión,
pasado e presente, a permanenza e o Eurico renovado.

SALVADOR CIDRÁS
Mostra de debuxos, realizados en vinilo adesivo sobre
sintra, na galería Marisa Marimón, titulada Quero ser coma ti. Serie de retratos sobre a
mocidade, sen rosto, polo que
os signos de identidade son a
vestimenta e as marcas que
locen. Até o 4 de novembro.

ANTONIO GONZÁLEZ

raaas, cun garage pop e punk
co que ninguén quedará quieto. O venres 14, desde Detroit
co seu garage punk, chegarán
as Gore Gore Girls. E o
mércores 19, desde Noruega
traerán unha explosión de
high energy as Mensen.

TRILOXÍA DA XUVENTUDE
A compañía Cuarta Pared
vai representala no teatro
Principal este xoves 30 ás
20:30. Imagina subirá ás
táboas o venres 31 no mesmo lugar e á mesma hora da
man de 24/7.

ECOS E VOCES
DUN TEMPO E DUN PAÍS
Teatro do Atlántico vai representar esta obra, que fai
un percorrido pola poesía
galega contemporánea, o
mércores 5 ás 10 h. e ás 12
h. no teatro Principal.

As Pontes
■ FESTAS

FEIRA DE FUNGOS E
COGOMELOS
Terá lugar o sábado 1 de
novembro, e será a culminación dunha serie de actividades desenvolvidas na
semana anterior.

Pontevedra
■ CONFERENCIAS

FILGUEIRA VALVERDE
No marco do III Memorial
dedicado á súa persoa, este
xoves 30 ás 20 h. no Edificio Fernández López do
Museo de Pontevedra, Fernando López Alsina falará
sobre As relacións de Braga, Oviedo e Santiago no
marco das reformas eclesiásticas dos s. IX ao XII.
■ EXPOSICIÓNS

AS FORMAS DA ARTE
COMO CONSTRUCIÓNS
Colectiva, que até o venres
31, estará na Facultade de
Belas Artes.

BUCIÑOS
Domina os máis variados
materiais da escultura, sobre
todo os tradicionais. Un mestre calibrando a textura da
madeira e do granito, máis é
no bronce onde mellor se define a súa obra. Nel expresa
unha temática sempre poética, delicada e con gran forza.
Nas salas de Caixanova.

XOBABA
Ten unha mostra, Sueño
Profundo, no Espacio para
a Arte de Caja Madrid, onde poderemos ollala ate o 2
de novembro.

■ MÚSICA

GALIA BLANCO

Do 12 ao 19 de novembro a
sala Rock Club vai ser o escenario deste festival de grupos
femininos. O mércores 12
van tocar The Hells, que está
dando moito que falar no
Reino Unido, cunha coruñesa
nas súas filas. O xoves 13 estará as alemanas The Boona-

■ MÚSICA

NOWHERE & YNERCIA
Estas dúas bandas de metal
porán música este venres
31 a partir das dez e media
da noite no Camawey.

AINA
■ TEATRO

O título da súa mostra Crónica de Santiago vai estar na
sala de exposicións de Caixa
Galicia até o 31 de outubro.

POWER PUSSY FESTIVAL
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Santirock
Santirock

Baixo o título Mírame de
cerca, as súas pinturas poden ser coñecidas, até o 5 de
novembro, na sala Teucro.

FIGURACIÓNS
Arte civil + Magicismos +
Espazos de fronteira. A sala de exposicións de Caja
Madrid alberga esta mostra
até o 9 de novembro.

Post-rock desde Barcelona
para o venres 7 a partir das
23 h. no Camawey. A banda
portuguesa Secret Fin, de
death metal melódico, tocará o sábado 8 ás 22:30 nesta
sala por 5 euros. Nash, grupo de hip-hop vigués faráo o
xoves 13 ás 22 h. E Six, grupo rock de Ribeira ocuará a
noite do sábado 15 ás 22:30.
■ TEATRO

O PARRULO FEO
Mamapata espera a chegada
dos seus fillos pero un dos
ovos foi cambiado e o que
sae del non é un parrulo. Para crianzas o mércores 5 da
man de Tres Globos.

Quiroga
Quiroga
■ EXPOSICIÓNS

OURIBERÍA
Mostra que poderemos coñecer na Casa da Cultura
até o venres 31.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

XULIO FUENTES
Mostrará as súas pedras pintadas e óleos, até o 8 de novembro, na Casa da Torre.

Ribadeo
■ ACTOS

ENTRETERRAS
Xornada de cultura urbana, no
pavillón do IES Porta da Auga, o sábado 1, na que se van
desenvolver actividades como
concertos de hip-hop, breakdance, grafittis, fanzines...

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

■ EXPOSICIÓNS

NIÑOS DE LA GUERRA
Fotografías de Gervasio Sánchez sobre este tema que poderemos ollar na Casa da Cultura até o 16 de novembro.
■ TEATRO

NDC
Comedia aceda que Berrobambán representará o domingo 2. Espectáculo ameno e
sinxelo, tanto polo tema como
pola innovadora e lúdica concepción do espacio, no que se
presentan cinco monólogos.

Riós
■ FESTAS

FEIRA DA CASTAÑA E
O COGOMELO

O domingo 2 poderanse degustar os produtos da época.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

ANA DE LA TORRE
Mostra pictórica que a casa

Xestión sostíbel do bidueiral de Montederramo
O Comité de Defensa do Monte
Galego prepara unhas xornadas
lúdico-reivindicativas para os días
1 e 2 de novembro no concello de
MONTEDERRAMO, como manifestación de protesta contra o proxecto de explotación cinexética
que se ten previsto neste entorno.
O sábado 1 ás 20 h. magosto na
área recreativa de Ponte Mazaira,

onde haberá viño, chourizos, castañas, por un prezo de 3 euros e
musica tradicional. O domingo 2
andaina que comezará ás 12 h. na
Mogainza, cun percorrido de 5
km que rematará na Cancela do
Casal, arredor das 13:30, onde se
lerá un manifesto contra este tipo
de xestión do monte. No merendeiro do Campo Casal rematará a

xornada cunha comida. Durante o
percorrido contarase coa participación de Camilo Dios, co que se
recordará a historia dos maquis de
Montederramo. O prezo do albergue, para o que fai falta saco de
durmir, é de 5,50 euros. Máis información facilitáa Manuel Canitrot no telf. 687 912 774 ou Sonia
Couso no 606 226 291.♦
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da cultura Pintor Lloréns
albergará até o venres 31.

Santiago

Convocatorias
CURSO SOBRE XESTIÓN

III ENCONTROS
ARQUITECTURA
Que se celebran no Pazo de
Congresos e Exposicións do
29 ao 31 de outubro, e que
congregará a máis de un milleiro de profesionais e estudantes, como César Portela,
Peter Esienman ou Rafael
Moneo. O significado das
escalas na arquitectura actual
constituirá o eixo central do
debate destes encontros de
carácter internacional.

GALIZA, TERRITORIO E
ARQUITECTURA

Acto, organizado polo Clube
Nacionalista Alén Nós, na
Aula de Cultura de Caixa Galicia, no que participarán Xerardo Estévez, arquitecto e
ex-alcalde da cidade, e Xosé
L. Martínez Suárez, profesor da ET de Arquitectura da
Coruña e ex-alcalde de Oleiros. Este xoves 30 ás 20 h.
■ CINEMA

CINEUROPA
Sesenta películas en cartel.
Comezará, o martes 4, coa película de Lars Von Trier,
Dogville. Tamén cinema galego gracias ao programa Curtas
03 promovido polo Consorcio
do Audiovisual. Habilitarase a
venda de entradas por internet
http://www.servinova.com, e
no telf. 902 504 500.

Baixo o título de Sector público cultural.
Ferramentas para unha xestión de calidade, celebrarase no Pazo de Congresos
de SANTIAGO DE COMPOSTELA do 18 ao
21 de novembro. Organízao a Dirección
Xeral de Promoción Cultural, e o prazo
de inscrición remata o 12 de novembro.
O fax é o 981 544 887; a páxina electrónica: www.xunta.es/conselle/cultura e o
correo electrónico: cj112110@xunta.es.

I SIMPOSIO GALEGO DE
TERMINOLOXÍA E
PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA
Que se celebrará, do 6 ao 8 de novembro,
na sede do Consello da Cultura Galega,
que é quen organiza, xunto co Servizo de
Terminoloxía Galega, e no Centro R. Piñeiro para a Investigación en Humanidades, en SANTIAGO. Ten como obxectivos
o abordar, de xeito sistemático e multilateral, as cuestións técnicas na elaboración
teminolóxica; inserir o galego no debate
sobre a elaboración terminolóxica peninsular; dar a coñecer a infraestrutura e criterios que subxacen na elaboración terminolóxica ao persoal de servizos lingüísticos; presentar os últimos avances na produción de ferramentas e publicacións; xerar unha dinámica de contacto periódico
entre os elaboradores do corpus da especialidade e os consumidores máis habituais e os difusores desa elaboración.
Máis información nos telf. 34 981 586
985, 34 981 542 536.

DEVORA A ALMA

Drama xaponés que se proxectará no Yago do3 até o 12 de
novembro ás 20:15 e 22:30 h.
■ EXPOSICIÓNS

MÁRGARA H. SMET
Bronces e terracotas desta
artista poderemos ollalas,
até o 17 de novembro, na
galería José Lorenzo.

MAXIMINO REBOREDO
As fotografías, de entre 1892
e 1899, deste fotógrafo lugués podémolas contemplar
na Igrexa da Universidade.

MANUEL FIGUEIRAS
As súas pinturas estarán expostas, até o 19 de decembro, na galería Citania
(Agalia de Abaixo 39).

CARME NOGUEIRA
Mostra a súa vídeo-instalación, Refuxios, até o 23 de
outubro, no coro da Igrexa
da Universidade.

SIDA. PREVENCIÓN E
TRATAMENTO
Elaborada polos xornalistas
Juan Carlos Tomasi e Bru

VICENTE BLANCO
Rovira en colaboración con
Médicos sen Fronteiras, quere sensibilizar sobre a prevención e o tratamento desta
enfermidade. Os xornalistas
captaron coas súas cámaras,
durante case un ano, o día a
día dunha serie de pacientes
afectados. Na sala de exposicións Casa Simeón da USC.

LUIS MORO
Microcosmos titúlase esta
mostr que alberga a galería
Espacio 48 até o 9 de novembro. Serie formada por
15 obras, acuarelas, pinturas
e impresións dixitais na percura plástica no mundo animal e as súas formas de vida,
profundando na visión microscópica dos seres vivos
como metrópole, ampliados
a gran formato e mesturando
técnicas gráficas.

MATALOBOS
A galería José Lorenzo ten
unha exposición da súa pintura co título Ciudades.

ALBERTO DATAS
Magmas e estrelas é o título da mostra que o artista
ten aberta na sala da galería
Sargadelos.

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Na sede da Fundación Gon-

Amadís de Algures
Algures
Nun país remoto, un neno é depositado no mar dentro dun cofre, de
onde o recolle un cabaleiro, que o
coidará xunto coa súa dona. A súa
máxima aspiración é converterse
en cabaleiro, cousa que conseguirá
pese aos problemas que atopará,

Trátase de dous concursos fotográficos
(Acertos e Desastres) que organiza o COAG. Acertos procura imaxes de edificacións con esta característica na provincia
de Lugo, para reclamar a atención sobre a
boa arquitectura pasada e presente, e divulgala a fin de que sexa coñecida, valorada e respectada. Desastres pretende
chamar á reflexión sobre a degradación da
arquitectura e as agresións ao patrimonio.
As bases son comúns, exceptuando os criterios de selección, xa que no primeiro caso se valorará a calidade arquitectónica do
fotografado, e a calidade artística da propia fotografía; no segundo, terase en conta a magnitude do desastre arquitectónico
e tamén a calidade artística da fotografía.
O concurso é aberto, anónimo, de balde e
de fase única; as fotografías deberán ser

El espectador é o título que
recibe a mostra que estará
na sede da fundación Granell até o 24 de novembro.

CRAVAN VS CRAVAN

DOLLS

ACERTOS E DESASTRES
ARQUITECTÓNICOS EN LUGO

PHILIP WEST

“Chamámonos todos Ali”.
Unha das fitas máis reputadas do alemán Rainer Werner Fassbinder (RFA, 1975)
representante da nova vaga,
vai ser proxectada o martes 4
no Yago, polo Cineclube.
Documental, rodado en España, que será proxectado
na sala Yago do 3 ao 12 de
novembro ás 18 h.

Organizado polo Instituto de Estudos Políticos e Sociais da CORUÑA, terá lugar no
Salón de Actos do Centro de Estudos de
Postgrao (antiga Escola de Empresariais)
do 5 ao 7 de novembro. A data límite de
inscrición é o martes 3 de novembro. A
cota de inscrición xeral é de 30 euros,
sendo de 15 para alumnos da U. da Coruña e gratuito para os membros do instituto organizador. O seminario comporta un
crédito de libre configuración. Máis información e inscricións en www.fundacionieps.org, telf. 981 927 175.

zalo Torrente Ballester (Rúa
do Vilar 7), até o 4 de novembro, encóntrase esta exposición centrada na traxectoria
biográfica, literaria e pública
do desaparecido literato.

O MEDO
Márgara
Hernández
Smet mostra
bronces e
terracotas
na galería
José
Lorenzo de
SANTIAGO.

III SEMINARIO TRANSPORTE E
DESENVOLVEMENTO

CULTURAL

■ ACTOS

salvando o reino dos numerosos
inimigos que, até entón, o acosaban. Artello-Teatro Alla Scala 1:5
representaráa, o martes 4 e mércores 5, no Auditorio Municipal de
LALÍN; e o xoves 6 e venres 7, na
Casa da Cultura do PORRIÑO.♦

O CGAC transformase desta
volta no escenario para unha
mostra do artista galego. O
que se espera de nós é o título da exposición ideada para
este centro. En xeral, Blanco
traballa a imaxe cun estilo
desenfadado e unha linguaxe
limpa, esta economía de linguaxe obedece a unha gama
de referencias diversas que
recolle do mundo televisivo e
cinematográfico.

CELSO VARELA
As súas pinturas están sendo expostas baixo o título
Brétemas no espazo de arte
do Correo Galego.

JESÚS PASTOR
Reversos titula a súa mostra
na galería C5 Colección
(Travesa da Universidade
1), até o 22 de novembro.

BELEZAS E MISTERIOS
DA REPÚBLICA CHECA
Historia, símbolos, personaxes en correlacións europeas e universais. No claustro da Facultade de Xeografía e Historia.

10 ANOS DE CGAC
Décimo aniversario do Centro Galego de Arte Contemporánea que celebran con
distintas mostras. Asi temos
a de Karin Sander, titulada
1:9, CGAC 2003, ata o 14 de
decembro; a de Roland Fischer, Camino, ata o 7 de decembro; a de Teresa Hubbard & Alexander Birchler, Eight, ata o 14 de decembro; e a de João Onofre,
Nothing will go wrong, ata o
10 de decembro. A de Marina Abramovich, titulada
Studen Body, que poderá ser
ollada ata novembro.

TINO GRANDÍO
A Fundación Caixa Galicia
expón as obras deste autor

inéditas, orixinais e non premiadas con
anterioridade. As fotografías deberán ser
presentadas persoalmente ou por correo
certificado no COAG: Xeneral Tella 13
(telf. 982 230 098), nun sobre que inclúa,
tamén, outro sobre cos datos do concursante, identificado exteriormente cun lema escollido polo mesmo (que debe incluír os datos, fotocopia do DNI e situación do fotografado). Deben ir sobre un
soporte de 40x40 cm de cartón pluma
branco, de non máis de 4 mm de espesor.
A fotografía, de tamaño e formato libre
ata un máximo de 30x30, irá identificada
por un título e o lema escollido polo concursante, na parte posterior do soporte.
Admítese calquera procedemento de revelado ou tratamento do papel que non
desvirtúe a realidade. Hai 9 premios por
cada concurso: o 1º está dotado con 600
euros; o 2º con 300;o 3º con 150; podendo conceder o xurado 2 accésit de 50 euros cada un. Os concursantes seleccionados recibirán un diploma. O prazo de admisión remata ás 14 h. do 1 de decembro.

CULTURA DE PAZ
O Seminario Galego de Educación para
a Paz organiza un ciclo de cine e conferencias sobre este tema en SANTIAGO DE
COMPOSTELA. O prazo de matricula comeza o 18 de novembro. Proxéctase unha película e unha conferencia por mes.
As fitas programadas son A morte e a
doncela, de Roman Polanski; A lingua
das bolboretas, de J.L. Cuerda; Norma
Rae, de Martin Ritt; Hoxe empeza todo,

pertencentes aos fondos da
colección da entidade.

GENERACIÓN 2003
Até o 2 de novembro poderemos ollar as obras dos premios
e becas de arte de Caja Madrid no Auditorio de Galicia.

EL CHRISTO QUE RÍE
Até finais de outubro esta
mostra vai poder ser visitada en San Martiño Pinario.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE

Películas inéditas de Eugenio
Granell en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe. A Fundación Granell
ademais celebra os seus oito
anos de funcionamento cunha
exposición de parte dos seus
fondos. A través dela queren
dar a coñecer algunhas das
obras que tanto Granell como
a súa muller, Amparo, foron
doando para que a fundación
se manteña como un grande
escaparate da arte surrealista.
No Pazo de Bendaña, até finais de ano.
■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 30, ás 21 h. no Auditorio de Galiza, baixo a dirección de Antoni Ros Marbà,
acompañada polo violonchelo
solista de Barbara Switalska, interpretarán obras de G.
Rossini, P.I. Chaikovsqui, M.
Ravel, F. Mompou-A. Ros
Marbà. O xoves 6, dirixida
por Christopher Hogwood e
con tres violíns solistas
(Adriana Winkler, Nikolai
Velikov e Corrado Bolsi), un
oboe (Christina Bominik),
un fagot (Juan Carlos Otero)
e un violonchelo (Plamen Velev), interpretarán obras de
Haydn e Martinu.

100 MONDOS OF ROCK
Para celebrar os 100 números
da revista musical Mondosonoro, a publicación organiza
unha festa este xoves 30 ás 21
h. na sala Nasa que será presentada por Yoni Mediogramo, que protagonizará un espectáculo politoxicómico de
humor salvaxe. Os outros ingredientes da festa do
rock’and’roll serán Playmother & fuckerback, dúo de
cosmonautas sonoros caídos

quen sabe de que estación orbital. Triceratops, banda coruñesa cunha variedade de rexistros musicais pouco usual, que
ven de rematar a gravación do
segundo disco, Feelin’Fine.
Free Serena, desde Vigo, presentando o seu primeiro disco,
titulado All these voices, nove
cancións que convencen cun
son persoal mesturando fraxilidade e rudeza pop. E Islabikini, trío que se estrea tamén con
Things I Wanted, un estimulante comezo para unha nova formación que gusta de compoñer cancións máis que de fabricar éxitos.

VÍCTOR ANEIROS
O guitarrista galego de
blues eléctrico vai tocar coa
súa banda este xoves 30 ás
23 h. na sala Capitol presentando o seu último disco
Live en Montreux.
■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL
Dúas mulleres viven pechadas no seu estraño e inexpugnábel mundo. Semellan tolas
ou próximas a tolear. Difícil
saber se as cousas das que falan son realidade ou froito da
súa imaxinación. Desde este
xoves 30 ao domingo 2 (en
distintos horarios) na sala Yago polo Teatro do Noroeste.

KAFKA KABARET
O venres 31 e sábado 1 na Nasa, Pindado Producciones
traerá, desde o Teatro Triángulo de Madrid, este experimento cabareteiro que intenta
dar vida ás palabras de Kafka.

PINOCHIO
Títeres Cachirulo saca os
seus bonecos para darlle vida ao neno de pao o sábado
1 ás 12:30 na sala Yago. E o
domingo 2 ás 11 h., a mesma compañía representará
A pedra que arde.

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Galego produce a adaptación ao
galego, de Celso Parada, da
obra de Plauto. Ademais das
peripecias da parásita Gurgullo e demais personaxes
plautinos, tamén nos atopamos co circo, o cabaré, o
music-hall, e a tradición da
comedia moderna, cunha

de B. Tavernier; A tapadeira, de M. Ritt;
e O profesor Holland, de S. Herek. Entre os relatores destacan Baltasar Garzón, Manuel Rivas, Elvira Landín,
Suso de Toro, José A. Marina e Calo
Iglesias. A matrícula pode facerse nos
locais do SGEP nos Basquiños 33 1ºB,
no telf. 981 561 956 ou polo correo electrónico paz@sgep.org. O curso está homologado con un crédito de libre configuración pola USC e con 30 h. de formación pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria. O custo da
matrícula ordinaria é de 60 euros para
estudantes e parados de 30. As prazas
están limitadas a 100 persoas.

TALLER LITERARIO CAIXANOVA
Coa finalidade de formar creadores literarios, vai ser impartido por Francisco
Castro no Centro Social desta entidade
en VIGO, ao longo de 8 sábados, de
11:30 a 13:30 h. Os asistentes terán a
ocasión de escribir textos botando man
das distintas técnicas impartidas nas clases. Só hai 15 prazas que se cubrirán por
rigorosa orde de inscrición. A matrícula
é de 60 euros, e a inscrición pode realizarse en calquera oficina de Caixanova.
Os talleres programados para novembro
son, o 15, Taller de escritura creativa; o
25, A práctica do relato breve; o 29, A
arte da novela. En decembro, o 13, Crear personaxes. En xaneiro, o 10, Taller
de poesía; o 17, Técnicas básicas de narración literaria; o 24, A corrección do
estilo; e, o 7, Últimas palabras.♦

proposta estética “naif”. Do
xoves 30 até o 16 de novembro no Salón Teatro.

HOMO POLITUCUS
La República, compañía
madrileña, estreará esta
obra no teatro Galán, do
xoves 6 até o sábado 8, ás
22 h. Unha metáfora social,
onde as relacións de poder
parecen inevitabeis e a política convértese nunha arma
de dobre gume.

Tui
■ TEATRO

A RÚA DAS PANTASMAS
Sesión de títeres por Cascanueces, o venres 7 ás 21 h.
no teatro da Área Panorámica. Unha aventura do valente e astuto Xoanciño; nesta
ocasión enfrontarase a pantasmas e ao mesmísimo diaño, aos que vencerá coa
axuda da súa compañeira.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE

GALIZA

Até o 30 de novembro, a
Casa do Escudo acolle esta
mostra fotográfica submariña sobre o ecosistemado noso país, que quere amosar a
beleza e a diversidade zoolóxica. O resultado de 25
anos de mergullo e fotografía de Xosé Luís González.

Até este
domingo 2
podemos
ollar a
mostra
Generación
03 de Caja
Madrid no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.
Na imaxe,
Estrutura
calverte,
de Carlos
Álvarez
Cuenllas.

■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCO para
achegar a institución á sociedade, por medio de actividades didácticas. Este xoves 30 e
o venres 31, ás 17 h. haberá
obradoiros plásticos para
crianzas de 3 a 8 anos. O domingo 2 as nenas e nenos que
teñan máis de 2 anos e vaian
acompañados poderán participar no espectáculo e obradoiro
dos sentidos O tacto; e o domingo 9 no obradoiro e espectáculo A costureira viaxeira.
Os mércores 5 e 12 ás 19 h.
van dedicados a adultos, e impartirase unha conferencia do
curso de aproximación á arte
contemporánea A arte no século XX: de principios de século á II guerra mundial
(previa inscrición e matrícula).

ARTE SONORA
Non é música, senón que
investiga nas posibilidades
do son para provocar emocións e expresar mensaxes.
Para coñecela mellor, o
MARCO programa, o 29 de
novembro, estes encontros
que traerán a algúns dos
practicantes desta modalidade desde Berlín, Arxentina ou a propia Galiza.

A Rede

lugar o venres 31 ás 20 h.

JORGE CONDE
Mostra de pintura, até o 15
de novembro, no café Uf
(Pracer 19).

ISABEL CRUELLAS
Mostra a súa pintura na galería Alameda Vanguardia,
até o xoves 6.

LAXEIRO
Unha serie dos seus Debuxos inéditos estará, até o 7
de decembro, nas salas da
Fundación Laxeiro.

FARO DE VIGO.
150 ANOS CON VIGO
Título da cuarta e derradeira
mostra que o rotativo preparou para conmemorar o seu
aniversario. Até o 5 de novembro na Casa das Artes.

LUISA GARCÍA-MURO
Ofrece unha mostra pictórica na galería Alameda até o
6 de novembro.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Título da mostra que, até o 30
de novembro, vai estar no
Centro Social Caixanova. Da
man da Colección Cartuger,
das máis importantes do
mundo en arte africana, preséntanse 90 pezas de espectacular beleza coas que é posíbel realizar unha viaxe tan
apaixonante como máxica
pola África Negra a través
das principais etnias: Dogón,
Kuba ou Mossi, entre outras.
Pezas que nos permiten coñecer a súa cultura, tradicións,
mitos e formas de vida.

Anuncios de balde
■ Teño 28 anos e comparto contigo o
interese pola Galiza e o galego. Se es
muller que valora a amizade e as cousas bonitas da vida, desexo que me escribas e así poderás contar cun novo
amigo. Xosé, carriza1@latinmail.com

seguintes actividades Coral Polifónica
Voces Mixtas; Cursos de Ruso a 5 niveis; Cursos de español para rusos;
Cursos de Xadrez a 2 niveis. Tamén
dispoñen de biblioteca. Máis información no telf. 986 224 457, de 17 a 19 h.

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou temporada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ Vendo camisetas negras de Nunca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. As camisitas
custan 15 euros, as insígnias 3. Solicitudes e información no 616 870 908
perguntando por Toni.

■ Véndese piano Wurlitzer, 600 euros. Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.
■ Véndese Enciclopedia Británica.
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.
■ Fala Ceibe, defensores da lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén por
correo ordinairo en Fala Ceibe, apdo.
257, 24400 Ponferrada.
■ Vendo casa con finca en Belesar
(Baiona). Telf. 650 055 942 ou 986
298 177.
■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), várias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.
■ Editorial ofrece na Galiza traballo para realizar no domicilio. Máis información,
gratuíta e detallada, reservando praza no
apdo. 371, C.P. 06800 de Mérida.
■ No Valadouro, a peña deportivista Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entradas. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.
■ A A.C. Máximo Gorki de solidariedade entre os pobos de Vigo, iniciou as

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e literatura galegas, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, revistas e discos. Cosúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Urxe venda de mobiliario completo
dunha vivenda. Dous dormitorios, un
salón, unha sala de estar, un comedor e
unha cociña. Antigos e de boa calidade.
Telf. 986 411 178; preguntar por Ángel.
■ RST, grupo gay-lésbico (Raras Somos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.
■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores en
Santiago. Telf. 981 503 240 (ás noites).
■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Intercambio, criatividade e potenzazón
da música en grupo. Telf. 986 415 666.
■ Para non ter que emigrar ás Canarias, busco traballo na Galiza: repartidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.
■ Merco bicicleta estática de segunda man. Podedes chamar, á noitiña,
ao telf. 981 903 348, ou contactar conmigo en salvadorouteiro@virgilio.it.
■ A Folha, fanzine de olladas con-

temporaneas desde os escombros
de confusión. Pídeo de balde ao apartado 35, 27740, a Mariña (Lugo) ou en
billarda_gz@mixmail.com.
■ En Asturias, a 5 minutos de Ribadeo,
en Tapia de Casariego, alúgase casa, nova, de campo con xardín, grella
para asados, pista de baloncesto. Fins
de semana, de venres a domingo, 100
euros. Vila moi tranquila, perto da praia
e da montaña. Telf. 667 293 752.
■ Véndese casa, tipo chalé, perto
do río Verduxo e cercana á ría. Perfectamente acondicionada. Bo prezo.
Telf. 986 705 063 - 635 452 290.
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Do 30 de outubro ao 5 de novembro de 2003

Vigo

■ Despois da guerra , sete relatos
curtos baseados en historias acontecidas na Terra de Ordes a partir do ano
de 1936. Represión, loita, cárcere, racionamento, desterro, medo... Prezo: 8
Euros máis gastos de envío. Solicita
un exemplar á Asociazón Cultural
“Obradoiro de Historia”. Apartado nº 42
(15680-Ordes).
■ Voz Própria, vozeiro de Nós-Unidade Popular. Análise e formaçom do Movimento de Libertaçom Nacional Galego. Consegue a colecçom dos primeiros
dous anos (cinco nº) por 8 euros ligando
para o 653 781 296 ou para o correio
electrónico vozpropria@nosgaliza.org.
■ Camiñar entre árbores, erbas e fentos, na compaña do sol, o vento e a
chuvia, cuns bos amigos é a mellor
forma de pasar o domingo (Vigo e
arredores). ¿Gústache o sendeirismo? pilylorenzo2003@yahoo.es.
■ Rapaz, 43 anos, 1,72 m, 69 kg, moreno, olhos castaños, estudante de 2º
ano de Cultura e Língua Galega, gostaria corresponder-se com gais galegos ou portugueses de 43 a 47
anos, para amizade, revistas, cartões
postais, selos... Escrevam para Jayme Burgés Siqueira, Riera San Miguel
47, Pral. 2ª-E - 08006, Barcelona.♦

PATRIMONIO ACTUAL

FUTBOLSITE
www.futbolsite.com
Páxina electrónica deportiva que depende de xornal.com. Na mesma inclúese
información sobre o fútbol galego e o foráneo. Tamén hai enquisas e enlaces de
todo tipo con equipos e organizacións relevantes neste deporte.♦

■ CINEMA

NON SI DEBE
PROFANARE IL SONNO
DEI MORTI

No seo da tertulia de cinema
fantástico, organizada polo
Colectivo Nemo de Fantasía
e Ciencia-Ficción no café
Uf, vai ser proxectada esta
fita o xoves 6 ás 21:30. Dirixida por Jorge Grau, foi
rodada no ano 1974.
■ CONFERENCIAS

CONVERSA
CON CÉSAR PORTELA
Dentro das actividades parellas á exposición que alberga o MARCO sobre o
traballo do arquitecto, poderase asistir a esta mesa
redonda, o venres 7 ás 20 h,
no salón de actos do Museo, na que participarán
César Portela, Felipe Peña e Teresa Táboas.

50 ANOS DE ADN...
Un descubrimento que cambiou a bioloxía. Esta charla, na
que intervirá o catedrático de
Fisiopatoloxía Pedro García
Barreno, terá lugar o venres
31 ás 20 h. no Paraninfo do
Rectorado da Universidade.
■ EXPOSICIÓNS

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais
en Portugal, é a mostra
que acolle o MARCO, até o
25 de xaneiro, na planta
baixa. A inauguración terá

O Centro de Artesanía Tradicional (CAT) comezou a programación do outono coa exposición que percorrerá as entidades sociais e culturais. Paneis ilustrados e pezas realizadas por artesáns que recollen oficios tradicionais: carpinteiros, teceláns, oleiros,
goarnicioneiros, alabardeiros,
canteiros, ferreiros e cesteiros. Como complemento conta cun artesán que fará unha
demostración. Na AC de Matamá do luns 3 de novembro
até o luns 17 de novembro.

DAVID LODEIRO
Mostra as súas pinturas, baixo
o título Sky lines, na cervexaría La Popular (Elduayen 17)
até o 14 de novembro.

BEGOÑA P. HERRERA
En outubro expón no Teatro
Ensalle a súa mostra Intres
de auga.

GUILLERMO PANEQUE
Até o 15 de novembro na
galería Ad Hoc atópase a súa
exposición Traballos recentes. Non traballa nun particular medio artístico e as súas obras parecen escapar da
definición aparente dun estilo. A partir de esculturas, debuxos, vídeos e instalacións,
explora aqueles lugares de
transición, de percepción e
representación.

INGE
Mostra as súas acuarelas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

ANA PIMENTEL
Ata o 1 de novembro poderemos ollar as súas obras,
baixo o título de Solo para
ti, na galería Chroma (A
Florida 34).

CHUS GARCÍA FRAILE
For sale é o título da mostra que poderemos coñecer
desta artista até este venres
31 na galería Bacelos.

CÉSAR PORTELA
O MARCO expón unha es-

■ TEATRO

LAS PRESIDENTAS

colma das obras do arquitecto no seu primeiro andar até
o 11 de xaneiro do vindeiro
ano. Un itinerario por toda a
súa obra, desde os primeiros
traballos, como as paradigmáticas vivendas dos ziganos de Pontevedra; a ponte
“Azuma” no Xapón; o proxecto do bloque número 14
do Malecón da Habana; ou a
Estación de Autobuses de
Córdoba, até chegar aos seus
últimos proxectos na Galiza.

EVA TARRÍO
Mostra a súa obra na Sala
de Exposicións II do CS
Caixanova.

JUAN GRIS
Juan Gris nas coleccións do
Museo de Arte Reina Sofia é
como se titula a mostra, que
recolle unha ducia de cadros,
catro debuxos e varios libros
do pintor, que pretenden rescatar e divulgar unha obra
fundamental para enterder as
vangardas da primeira mitade
do s. XX. Na Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixanova, até o 9 de novembro.

URBANO LUGRÍS
Os fondos deste coñecido
pintor galego de Caixa Galicia poderemos contemplalos
na Sala de Exposicións desta
entidade até o 31 de outubro.

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á comunicación humana, ademais dos módulos que re-

flectirán de xeito permanente distintos aspectos
deste tema, pode verse unha exposición temporal sobre os medios de comunicación (até o 5 de xaneiro
de 2004).
■ LEITURAS

CASA DO LIBRO
Na programación desta libraría hai diversas actividades
relacionadas co mundo do libro e a leitura: este xoves 30,
organizado polo Club de Leitura Alecrín, encontro coa
escritora Mª Jesús Fariña.
■ MÚSICA

FILHARMÓNICA
A sociedade organiza un concerto para este xoves 30 no
C.C. Caixanova no que van
participar Raquel Pierotti e
Luiz de Moura, ás 20:30.

OS CARUNCHOS
O venres 31 na Casa do Libro, a partir das 18:30 o grupo folk vai dar un concerto.

LAIO
O venres 31 ás 22:30 dará
comezo o seu concerto no
C.C. Caixanova.

ARE-MORE
O festival que se celebra anualmente vai chegar até o 19 de
decembro. O sábado 1 ás 20 h.
vai cantar a mezzosoprano Lola Casariego na sala de concertos Martín Códax do Conservatorio Superior de Música.

ta no café-teatro La Factoría até o 15 de novembro.

A compañía madrileña Ensalle Teatro representará a
obra de Warner Schwab do
xoves 30 até o domingo 2 na
nova sala Ensalle (r/ Chile).

SEBAS ANXO

Vilaboa

O CANTANTE

■ ACTOS

O venres 31 esta comedia
vai ser representada por Migallas Teatro. Un cantautor
pretende dar un recital,
mais, de súpeto, as espectadoras comezan a facerlle outro tipo de peticións.

VIII NOITE
DOS CALACÚS
A Casa dos Druidas, en Acuña, celebrará este venres 31 a
partir das 21 h. esta festa na
que se lle darán premios a
aquelas persoas que presenten cabazos decorados. Contarase, de novo, coa druidesa
francesa Yanie que leerá o futuro (tamén nos tres días seguintes) a quen o queira. O
sábado 1 contarán cun augardenteiro (22:30) que explicará os secretos do destilado. E o domingo 2 a partir
das 18 h, magosto druida,
con degustación de filloas de
calacús, chulas e castañas.

Vilagarcía
ilagarcía

O Café das Áncoras alberga
unha mostra da súa pintura.
■ TEATRO

E AS MULLERES

Valença
■ FESTAS

FEIRA DOS SANTOS
Esta grande feira romaria
galaico minhota celebrarase
na freguesia de Cerdal o sábado 1 e domingo 2 de novembro. Haberá produtos
do campo desta época, corridas de garranos e cavalos
franceses, vinhos novos, petiscos... Máis información
no telf. 251 839 666.

■ EXPOSICIÓNS

Braga

XAQUÍN CHAVES

■ TEATRO

A súa pintura estará expos-

Laio toca
este venres
31 en VIGO.

DA VIDA DE KOMIKAZE
Obra de Alexei Chipenko
que a Companhia de Teatro de Braga está a preparar
e que nos convida a asistir
aos ensaios. Do 30 de outubro ao 8 de novembro, de
terça a sábado ás 21:45 no
Espaço Alternativo PT.

Baden
■ FESTAS

FESTA MAIOR
O Centro Galego desta cidade suíza organízaa para o sábado 1 na Casa do Concello
de Neuenhof, a partir das 19
h. Baile popular e comida de
confraternidade.♦

Unha
completa
mostra de
arte
africana
pódese
contemplar
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO.
Na imaxe,
Figura do
poder,
Dogón
(Mali)

conviven puntos de vista encontrados sobre a política interior China. É dicir, porque
no PSdG-PSOE, como partido, o do galego é un tema
interesante, pero que nunca
figurará nun orde do día.♦

Bárbaros
8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.

U

o legado de Carlos Casares,
fronte a actitude de desprezo
e persecución da lingua de
Vázquez e Pérez Mariño.
Pois ben. Só se nos ocorre
unha resposta. Pola mesma
razón que dentro do BNG

n lector envía unha
misiva a este periódico para preguntarse
como é posíbel que no PSOE
galego convivan puntos de
vista tan contrapostos sobre o
idioma. Pon como exemplos
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Comba Campoy
‘A xente ve con simpatía a mala da película’
RUBÉN VALVERDE
Máis coñecida como Uxía de Rías Baixas, Comba Campoy é unha das
actrices máis prometedoras do noso cinema. Xornalista, cun expediente académico que lle quitaría o hipo a calquera, decidiu dedicarse
a unha profesión que considera parecida. Este venres estrea no teatro
Principal de Pontevedra a obra Salitre da compañía compostelana
Volta e Dálle. Unha historia na que morre o mar e a xente emigra.
Salitre lembra ao afundimento
do Prestige...
Non se nomea en ningún momento, pero está presente todo o
tempo. A obra conta que morre o
mar e preséntase un personaxe
que ten que emigrar porque non
ten futuro. Os mariñeiros e os
animais sofren a perda do mar.
Que relación deben ter os actores cos acontecementos sociais?
Todos os cidadáns deben ter
os pes na terra e participar activamente na sociedade. Para min
o teatro é un instrumento educador moi importante. É máis eficaz porque se trata dun entretemento no que as persoas están
relaxadas e polo tanto non están
preparadas para facerlle fronte as
mensaxes. É importante que comuniquemos aquilo co que nos
sentimos identificados.
É difícil facer teatro en Galicia?
A nivel profesional si, porque
non se ten creado unha estrutura
empresarial estábel. Os empresarios teatrais non poden dicir de
momento que é un negocio e están a vivir das subvencións. Deste xeito o teatro está sometido a
presións de todo tipo porque
doutro xeito o empresario non
tería cartos para pagarlle aos actores e resto de empregados.
Unha pregunta tópica. Séntese máis cómoda no teatro, no
cinema ou na tele?
Gústame máis o teatro. Non
tanto polo medio, senón porque
tes máis tempo para traballar o
personaxe. Escoitando críticas

tes tempo de ver que é o que non
funciona do personaxe e que aspectos tes que cambiar. Por
exemplo, na preestrea de Salitre
en Santiago a pasada semana o
público achegouse ao final da
obra a dicir o que lle gustara e o
que non. Iso dáme a posibilidade
de cambiar certos aspectos de
cara á estrea. Existe moita máis
interactividade, algo complicado
nos medios audiovisuais.
Vendo exemplos como o de
Luís Tosar, é bo momento para
ser actor en Galicia?
Teño as miñas dúbidas. É
complicado porque non temos
unha formación. Esta é unha
profesión que depende moito da
sorte e na que non sabes cando
vai acabar a túa carreira. Eu non
sei canto tempo vou seguir sendo actriz. Agora a televisión está tendo bastante movemento.
No caso do cinema, penso que
aínda non temos un auténtico cinema galego e os actores de
aquí non temos papeis protagonistas, agás honrosas excepcións como a de Luís Tosar.
Non se pode ser optimista.
Antes ninguén daba un peso polas series propias e agora
vese que funcionan. A que pensa que se debe?
Fundamentalmente a que ten
presencia, aínda que de xeito secundario, a cultura galega. Os
espectadores identifícanse con
certos personaxes e coa lingua.
Algo que non ocorría coas series
importadas. Sobre todo polo tipo
de público que ten a TVG.

Alexandre Bóveda
Na historia
do nacionalismo galego.
X. Enrique Acuña
Un apaixonado percorrido documental e biográfico pola
curta vida e intensa obra de Alexandre Bóveda.
Unha figura mítica da nosa historia, vítima dun fusilamento
en agosto de 1936, que non impediu que a súa obra e mensaxe
chegase íntegra ás novas xeracións do século XXI.

Historias Gráficas

A NOSA TERRA

PACO VILABARROS

En que se parece ser actor
ao periodismo?
Sobre todo en que hai moitos
periodistas que teñen que estar interpretando continuamente no seu
traballo e facer cousas coas que
seguramente non se senten identificados. Esa é tamén a peor cara
do actor. Pero ambos tamén teñen
que saber escoitar e comunicar.
Coñécena especialmente
pola serie Rías Baixas. Dille algo a xente cando a ve pola rúa?
A xente non diferencia entre

o personaxe e o actor. A min gústame analizar o que ve a xente na
televisión. O meu personaxe,
Uxía, é alguén malo. Sen embargo faime graza ver como a xente
normalmente trata con simpatía á
mala. Por exemplo, ven con bos
ollos a sexualidade disipada de
Uxía. Así mo din cando me ven
pola rúa. Por exemplo, cando vou
ao mercado a xente rífame ou
dinme que lle meta máis caña a
Dasilva. Ese é o meu barómetro
particular de audiencia.♦

XOSÉ A. GACIÑO

P

rimeiro detiveron o
declive demográfico.
Despois encheron os
ocos que os baixos índices
de natalidade deixaran nos
colexios. Agora empezan a
ser clientes importantes
dos bancos, porque a súa
ansiedade por un futuro
digno lévaos a facer todo o
posíbel por aforrar, mesmo
no medio das enormes precariedades nas que teñen
que moverse. (Pasa en España, pero é o mesmo que
pasa ou pasou noutros estados de Europa).
Estes inmigrantes teimosos, que se infiltran
polas fronteiras da prosperidade e da explotación, do dominio e da incomprensión, están a repetir a vella historia da
humanidade itinerante,
desde aquel día prehistórico no que o homo sapiens se puxo en pé nunha sabana africana e se
extendeu polo mundo na
procura da subsistencia.
Por moitas leis de extranxeiría restritivas que
gobernos á defensiva interpoñan como barreiras, por
moitos cañonazos que os
gobernantes ultras italianos, por exemplo, queiran
lanzar contra as débiles embarcacións africanas, este
fenómeno migratorio parece xa tan imparábel como
aquela histórica penetración paulatina dos bárbaros
do Norde (nunha “invasión” que durou séculos)
que culminou na decadencia e disolución do todopoderoso Imperio Romano.
O Imperio de hoxe anda a enredarse en operacións bélicas que lle garanticen o control das zonas
estratéxicas do mundo (as
do petróleo, fundamentalmente) fronte a supostas
amenazas desestabilizadoras, que ás veces non pasan
de ditaduras domésticas bañadas en corrupción (e previamente financiadas polo
mesmo Imperio que hoxe
as combate). Mentres, polo
río Grande do Sur e por todo o Mediterráneo, pouco a
pouco, deixando moitas vidas no esforzo, e a pesar de
todos os sistemas humanos
e tecnolóxicos de vixiancia
e control, grupos de famentos andan a introducirse nas
sociedades do benestar capitalista. Son os novos bárbaros, esta vez do Sur (algúns do Leste, pero máis
circunstanciais).
Que esta nova “invasión” non derive na destrución das sociedades invadidas depende da xenerosidade á hora de compartir
as conquistas materiais e
culturais da civilización
occidental. Ou quizais baste coa consideración egoísta de que estes invasores
veñen a remozar unha poboación envellecida e a
pagar as contas da Seguridade Social.♦

