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Pepe Carreiro

Unha empresa
sancionada
nos EE UU
novo socio

de ENCE
(Páx.11) 1,75 euros

ENCE ESCOLLEU A MULTINACIONAL AMERICANA
Georgia Pacific como socia para a papeleira de Pontevedra. Ase-
gurase así o apoio dun parceiro estratéxico para darlle saída co-
mercial ao papel tisú baixo a sonada marca de Colhogar. Pero, á
vez, segue lanzando sombras sobre un proxecto que conta co
apoio decidido da Xunta e do Goberno central, pero ao que se
opoñen decididamente os concellos ribeiraos. É posíbel que Ge-
orgia Pacific, coa contribución da súa rede comercial e os 80 mi-
llóns de euros para a nova factoría, seña unha empresa rendíbel
desde o punto de vista contábel. Mais, a súa traxectoria sementa
moitas dúbidas sobre que tamén o sexa desde o punto de vista so-
cial. E xa se sabe que a economía moderna tamén computa os
custos sociais. Os datos procedentes da administración federal
norteamericana mostran o pouco escrupulosa que esta empresa é
coa legalidade. Os conflitos alí onde está instalada son continuos
pola súa voracidade, xa seña nas explotacións forestais, nos ver-
tidos das fábricas ou nas condicións laborais dos empregados que
conducen a que nas súas factorías pareza máis elevado do normal
o número de mortes por acidente de traballo. A súa nada limpa
traxectoria resúmese coa súa inclusión entre as “Cen empresas
máis criminais da década”. Toda unha carta de presentación para
condenar a Ría de Pontevedra ad eternum.♦

ÁMOTE
XOSÉ CARLOS CANEIRO

Unha prosa envolvente,
atenta aos sentimentos e de forte
poder evocador. Ámote é unha
novela de amor cun protagonista
inesquecible que se fai
omnipresente, mesmo veraz.

O Estado
camufla como
investimentos
propios
a privatización
dos portos

(Páx. 13)

Unha semana
con nove
premios
literarios

(Páx. 22)

Galiza sálvase,
por agora,
do recorte
pesqueiro
grazas
a ‘problemas
técnicos’

(Páx. 7)

Rianxo recibe
o auténtico Plano
Galicia en forma
de gordo da lotaría

(Páx. 12)

María do Cebreiro, premio Caixano-
va de poesía.

Un de cada tres centros incumpre a lei

O GALEGO
discriminado

no ensino

(Páx. 2 e 3)

PACO VILABARROS



A Mesa pola Normalización Lin-
güística manexa unha lista de
trinta centros de ensino públicos,
concertados e privados das catro
provincias con incumprimentos
graves no uso do galego. O nú-
mero é moito máis elevado; en
xaneiro dará a coñecer unha nova
lista, destas composta por sesen-
ta centros, e antes de finalizar o
curso, publicará novos datos rela-
tivos á docencia que se realiza en
castelán cando debería impartirse
en galego. Con todo, afirma que
os incumprimentos son maiores.

Non embargantes, A Mesa
non formula a súa denuncia con-
tra centros ou ensinantes concre-
tos, senón que sinala ao corpo de
inspección educativa da Xunta,
en concreto a vinte persoas ás
que acusa de neglixentes no seu
labor de vixilancia das condi-
cións do ensino. “A demanda
formúlase contra os inspectores
que controlan eses trinta cen-
tros”, asegurou o presidente da
Mesa, Carlos Callón.

Se unha entidade con tan pou-
cos medios como A Mesa comple-
tou unha lista con trinta centros
que rexistran incumprimentos
graves, Carlos Callón non entende
“como se lle escaparon á inspec-
ción estas irregularidades, sobre
todo no que atinxe aos libros de
texto en castelán, xa que as listas
son públicas e os incumprimentos
facilmente obxectivábeis”.

Aínda que A Mesa prefire
non difundir os nomes dos trinta
centros infractores, si deu unha
serie de exemplos. Entre eles
destaca un instituto da cidade da
Coruña, onde están en castelán
os libros de Ciencias Naturais de
3º e 4º da ESO, Debuxo Técnico
1 e 2, Filosofía de 1º de Bachare-
lato e Historia da Filosofía, His-
toria da Arte e Ciencias da Terra
de 2º de Bacharelato. No caso
desta última materia, ademais,
na lista de libros colgada nos ta-
boeiros de información para o
alumnado indícase, entre parén-
tese, que “debe comprarse en

castelán”, de forma que non só
se incumpre o Decreto 247/95
que desenvolve a Lei de Norma-
lización, senón que non permite
aos alumnos exercer o seu derei-
to a empregar o galego.

Máis democrático é o caso
dun instituto do Morrazo, onde
na lista de libros de texto dáse ao
alumnado a posibilidade de es-
coller a versión en galego ou en
castelán do mesmo libro. Aínda
así, non deixa de constituír unha

irregularidade, xa que o Decreto
247/95 estipula as materias que
deben impartirse en galego, que
ademais deberán contar con li-
bros na mesma lingua. Callón
lembrou, neste sentido, que non
hai carencia de libros en galego
en ningunha materia.

Outro caso que Callón consi-
dera “escandaloso” é o dun profe-
sor dun instituto coruñés que non
só imparte a materia de Historia
en castelán, senón que ademais

omite aquelas partes do currículo
que se refiren á Historia da Gali-
za. Por suposto nin este nin nos
anteriores casos foron detectados
pola inspección educativa.

Chegar até o final

A Mesa advertiu que chegará ao
final para esixir o cumprimento
da legalidade. No momento de
pecharse a edición deste xornal
só denunciara publicamente o in-

cumprimento, pero non traslada-
ra ás autoridades educativas a co-
rrespondente demanda polo que
considera “neglixente” vixilancia
dos inspectores educativos. Esta
denuncia ante a Administración
chegará no vindeiros días. “Pri-
meiro acudiremos á Xunta e, se
nun prazo de corenta e cinco dí-
as, como marca a lei, non se pro-
ducen avances, iremos aos tribu-
nais”, anunciou Carlos Callón.
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A Mesa denunciará vinte inspectores

Un terzo dos institutos incumpre
a lei do galego

H. VIXANDE

Malia que a lei estabelece que no ensino unha serie de materias deben impartirse en galego con
libros nesta lingua, A Mesa pola Normalización vai denunciar vinte inspectores que permiti-
ron o incumprimento da lexislación. Esta entidade afirma que o incumprimento é xeralizado.

Desde 1995 a lei establece que un número importante de materias debe impartirse en galego, idioma no que estarán, tamén, os libros de texto correspondentes.  PACO VILABARROS



A pregunta é se as responsa-
bilidades se reparten unicamente
entre docentes, centros e inspec-
ción e se non abranguen tamén ás
editoriais e á Xunta. Aínda que
hoxe a Administración non ten a
obriga de realizar unha revisión
dos libros de texto previamente á
súa publicación, o feito de que
circulen en Galiza libros en cas-
telán que deberían estar en gale-
go tamén incumbe á Xunta por
permitirlles ás editoriais estas
prácticas. A cuestión non só é que
os libros estean en castelán, se-
nón que ademais, se incumpren a
obriga de estar en galego, ben po-
derían incluír outros incumpri-
mentos ou erros dalgún tipo.

O presidente da Mesa prefe-
riu non entrar nestas cuestións.
No relativo aos procedementos
de distribución do material es-
colar a entidade de defensa da
lingua considera que o seu con-
trol debe corresponder á Admi-
nistración.

Incumprimento elevado

Na denuncia pública que reali-
zou A Mesa indícase que “o grao
de incumprimento é moi eleva-
do”. A entidade dá uns datos que
indican que un de cada tres insti-
tutos teñen en castelán libros
que, segundo a lexislación, debe-
rían estar en galego e tres de ca-
da catro centros imparten en cas-
telán materias que se deberían
impartir en galego. Ademais, o
presidente da Mesa, Carlos Ca-
llón, asegura que os incumpri-
mentos aos que se refire non son
casos illados, senón que se trata
de comportamentos estendidos.

Por outra banda, o Decreto
247 promulgouse en 1995, por
esta razón A Mesa non compren-
de como a estas alturas segue a

incumprirse. É máis, Callón lem-
bra que “había Decretos anterio-
res que regulaban o uso do gale-
go en exclusiva nalgunhas mate-
rias e que se ampliaron con ese
Decreto, pero no caso das pri-
meiras materias reguladas, en
moitos casos aínda non se cum-
pren os mínimos legais e a pre-
senza de textos en
castelán continua
a ser unha reali-
dade”.

A respecto do
papel do ensino
como elemento
desgaleguizador,
as opinións da
Mesa e do direc-
tor xeral de Políti-
ca Lingüística
non poden estar
máis enfrontadas,
aínda que mane-
xan datos pareci-
dos. Mentres
González Moreiras asegura que
entre os 177.629 alumnos de en-
tre quince e dezaoito anos,
163.782 demostran competencia

lingüística en galego, mentres
que na Mesa indican que nesa
marxe de idade 20.030 rapaces
non saben ler en galego. As dife-
rencias dos datos fan que o di-
rector xeral considere que non
teñen competencia lingüística
13.847 alumnos, pero el conside-
ra que é unha cifra baixa mentres

que A Mesa esti-
ma que é moi ele-
vada, sobre todo
despois de máis
de vinte anos de
galeguización do
ensino.

En calquera
caso, na denuncia
que os próximos
días A Mesa pre-
sentará diante da
Administración
detállanse datos
dos incumpri-
mentos e cítanse
centros, materias

e libros de texto, de modo que a
Consellaría destas podería ter
que abrir expedientes a algúns
infractores.♦
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Vén da páxina anterior

A presenza do galego no ensino.
Materias obrigatorias e optativas
Decreto 247/95 que desenvolve a Lei de Normalización Lingüística

■ Utilizarase a lingua materna predominante entre o alumnado.
Terán en conta a lingua ambiental e coidarán que adquiran de
forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de Ga-
liza, dentro dos limites propios da correspondente etapa ou ciclo.

■ Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural.
■ Outra área.

■ Ciencias Sociais (Xeografía e Historia).
■ Ciencias da Natureza.
■ Ciencias Medio-ambientais e da Saúde.
■ A optativa ofertada polo centro.

■ Filosofía.
■ Tecnoloxía Industrial (Bacharelato de Tecnoloxía).
■ Bioloxía e Xeoloxía (Bacharelato de Ciencias da Natureza e
da Saúde).
■ Historia do Mundo Contemporáneo (Bacharelato de Humani-
dades e Ciencias Sociais).
■ Debuxo Técnico (Bacharelato de Artes).

■ Historia.
■ Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial II (Bacharelato de
Tecnoloxía).
■ Ciencias da Terra e Medioambientais, Debuxo Técnico (Ba-
charelato de Ciencias da Natureza e da Saúde).
■ Xeografía, Historia da Arte, Historia da Filosofía (Bacharela-
to de Humanidades e Ciencias Sociais).
■ Historia da Arte (Bacharelato de Artes).

■ Ética e Filosofía do Dereito.
■ Introdución ás Ciencias Políticas e Socioloxía.
■ Historia e Xeografía da Galiza.

■ Áreas de coñecemento teórico-práctico que faciliten a inte-
gración socio-laboral do alumnado.

FORMACIÓN PROFESIONAL

BACHARELATO (OPTATIVAS)

2º CURSO DE BACHARELATO

1º CURSO DE BACHARELATO

ESO

2º e 3º CICLO DE PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL e 1º CICLO DE PRIMARIA

O director xeral de Normalización
Lingüística, Xesús Paulo Gonzá-
lez Moreiras, desmentiu o incum-
primento do Decreto de normali-
zación no ensino e negou que a
“escola sexa castelanizadora”.

González Moreira desexaría
que A Mesa lle trasladase os
seus datos, pero lembra que “os
que temos nós, dos directores e
os secretarios, e confirmados
polos inspectores, indican que
se cumpre maioritariamente.
Nos CPIs ao 100%, na Primaria
ao 97% e nos IES hai algunhas
illas, pero moi poucas”. En todo
caso, indicou que “hai que ver
como se dan eses datos, porque
ao mellor hai algún profesor
que non dá a clase en galego e
xa por iso para A Mesa todo o
centro incumpre”.

O director xeral indicou que
non comparte coa Mesa “ese
afán de denuncia do sistema
educativo, sobre todo porque é a
escola a que mantén o galego,
porque os mestres queren que
sexa así, non porque se sintan
obrigados; por iso digo que a
escola non é desgaleguizadora”.

Estas afirmacións apóiaas

González Moreiras con datos do
Instituto Galego de Estatística:
“Nun estudo de 1991 indica que
de 79.788 alumnos de entre tres e
cinco anos, 46.277 entenden e fa-
lan galego; de 172.018 de seis a
dez anos, 148.093 entenden e fa-
lan o idioma; de entre 174.659 de
once a catorce
anos, 161.947 fa-
lan e entenden a
lingua. Hai outros
datos de 2001 que
son semellantes,
aínda que neste
último estudo non
se inclúen os ne-
nos de entre tres e
cinco anos, que é
onde se ve como
chegan á escola
sen falar galego e
no seguinte treito,
de once a catorce
anos, vese comoxa o falan
maioritariamente”.

O poder galeguizador da es-
cola é incuestionábel, segundo
o director xeral, “outra cousa
–indica– é  que están nun con-
torno social, con pais e medios
de comunicación, que empre-

gan o castelán e que son desga-
leguizadores”.

Respecto a que facer para evi-
tar os incumprimentos da lei, o di-
rector xeral cre preferíbel recorrer
aos plans de inspección en marcha
e á formación dos profesores.
“Pero se un profesor andaluz de

sesenta anos non
usa o galego –di-
xo–, haberá  que
ter un pouquiño
de paciencia, terá
que empregalo,
pero non son par-
tidario de expe-
dientes, e se A
Mesa está por esta
posibilidade, que
o diga”.

En canto ao
uso de libros de
texto en castelán
cando deberían

estar en galego, González Morei-
ras afirmou descoñecer casos
deste tipo. “Se hai algún paréce-
me unha irregularidade tremenda
que si é motivo de expediente, e
habería que expedientar, pero ese
caso só se pode dar se os centros
enganan aos inspectores”.♦

Xesús Paulo G. Moreiras
‘Se un colexio ten, ilegalmente, libros de texto en castelán,
expedientarémolo’

‘A escola
é galeguizadora,
outra cousa é
o contorno social,
con pais e medios
de comunicación
en castelán”
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Un profesor
de Historia
non só dá as clases
en castelán,
senón que ademais
omite os capítulos
da Historia de Galiza

Os datos indican que, tras vinte anos de galego na escola, perto do 10% do alumnado
demostra incompetencia lingüística.                                               PACO VILABARROS



Burla Negra, Nunca Máis! Andamos ás
voltas co Foro Negro e eu vou falar do
noso país. O país que cantou ‘Porca

Miséria’ na Praza do Obradoiro, o país de
Nunca Máis. Cheguei hai pouco de Catalun-
ya. Tomando un café no Park Güell con xen-
te de Areanegra, que recibiu o Prémio Rosa
Sensat de innovación pedagóxica por fabricar
liberdade, falamos deste país e do pasado.

Púri falou da cabeza do peixe. Cando o
peixe chegaba á mesa, sua nai sempre esco-
llia a cabeza. Eran tempos duros. Eu quero a
cabeza do peixe, dicia-lles ás fillas. E deixa-
ba-lles o peixe todo a elas. 

Miña nai tamén o facia. Ás veces aínda o
fai. O costume. Eu sempre miraba a cabeza
do peixe cunha certa grima. Os ollos vidrosos
e aquelas cavidades case baleiras de carne. E
para os catro irmáns ficaba o peixe. A carne. 

Ana contou que sua nai chora cando conta
a história da becerra. A ver. Sua nai era nena e
na casa habia unha vaca, dous porcos e a bece-
rra. Os porcos aquel ano morreron e na casa di-
xeron “Hai que vender a becerra”. Porque ha-
bia que comer. Á
feira foron a nena,
o pai e o animali-
ño pequeno.
Montaba no seu
lombo, xogaban
xuntas, falaba-lle,
queria-lle moito e
esas cousas que se
contan nas histó-
rias de antes can-
do un animal na
casa era parte da
familia. 

Ás veces na
casa comian pan
branco. Na casa
de moitos gale-
gos e galegas a
carta de raciona-
mento repartia
pan de boroa, o pan negro do que fala Rivas
ás veces. Un pan negro para unha família. 

Mais o dia do patrón na casa entraba o
pan branco. Porque era festa. 

Un dia en Verín mataron unha señora cru-
zando o rio cunha caixa de plátanos de con-
trabando na cabeza. Matou-na a garda civil
de noite. Os fillos viven aínda. 

Asi que estaban na feira, a nena, o pai e a be-
cerra e o pai dixo: “Agarda aquí que vou falar
cun señor. Toma”: e deu-lle á nena que choraba
un anaco de pan branco. “Non chores máis”. 

A nena mirou o pan e mirou a cuxa e deu-
lle o pan á becerra. Logo separaron-se. 

A xente de Areanegra, a xente de Burlane-
gra, a xente que estades a ler isto, a xente que
transmite dia a dia o movemento do move-
mento Nunca Máis somos os netos e netas, os

fillos e fillas da señora que mataron por cruzar
o río con plátanos. Somos os fillos e fillas, os
netos e netas, os bisnetos e bisnetas da nena
que perdeu de comer o pan branco e para llo
dar á becerra. Os fillos e fillas, os netos e ne-
tas das nais que comian a cabeza do peixe. 

A cabeza do peixe. A porca miséria. 
Asi que falando destas histórias no Park Güell

en Barcelona pensei no presente e no futuro. 
A xente en Catalunya pergunta, está inte-

resada: “Como están as cousas por Galiza?” 
“Mal, moi mal. O chapapote segue che-

gando á costa. Os médios de comunicación

silencian o que sucede no mar e nas ruas. A
língua, a menos. A vida, en precário... Emi-
gración. Etcétera.” E laiamo-nos. 

“Vaia”, din os cataláns, “sentímo-lo”,
pensan. E asi. 

Até que nun momento nun pub de noite al-
guén volveu perguntar: Como van as cousas
por Galiza? E alguén se anticipou ao resto e
dixo: “Moi ben! Estamos orgullos@s do noso
país. Saímos por centos de milleiros ás ruas,
facemos cadeas humanas de 40 quilómetros,
montamos 300 concertos nunha noite, esta-
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A lotaría tocoulle
a Bush. O gordo.
Uns pozos de
petróleo no Irak.

David Bowie,
creativa e veterana
estrela do pop
británico, vén de
rexeitar unha
condecoración do
goberno de Londres,
con divisa da raíña.
Comprensíbel. Hai
galardóns que
pringan máis que
unha caca de
gaivota.

Ventura Pérez
Mariño xa está na
oposición. Pero
desde que cedeu o
bastón da alcaldía
só apareceu unha
vez polo concello.
Din que o local é
pequeno e que el
non ten costume de
compartir
despacho.

Un inquérito pon
a Cuíña de favorito
destacado para
suceder a Fraga.
Non é o único signo
premonitorio.
Coincide coa
inaguración do
tramo de
autoestrada
Santiago-Lalín.

Outro inquérito
dálle a Raxoi
maioría absoluta. E
a Zapatero unha
liña recta, sen picos,

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A cabeza do peixe
SÉCHU SENDE

Entre a esperanza e a rabia. Así contempla Galiza o futuro, nun
momento óptimo da comunicación entre cultura e sociedade.

‘Saímos
por centos

de milleiros
ás ruas, facemos
cadeas humanas

de 40
quilómetros,

montamos 300
concertos nunha

noite”

Cartas

Moción de censura do
monte central da Toxa

Que razóns terá o noso alcalde pa-
ra que, ao pretender prevalecer os
nosos dereitos sobre a parcela Z-
14, na illa da Toxa, bote man de to-
das as descualificacións posíbeis
coa única finalidade de evitar que
as nosas propiedades pasen a selo
de feito e podermos tomar así
consciencia do que nos pertencen?

Descualificacións como a últi-
ma (véxase prensa do 29/11/03) que
fixeron posíbel un titular como “La
polémica Z-14 reabre la Guerra en-
tre la clase política de O Grove”.

“A súa guerra” (iso teno cla-
ro toda a vila) é só súa, cun posi-
cionamento incondicional de
apoio á pretensión de Golf La
Toja de ampliar as súas instala-
cións, sen deixar a máis mínima
posibilidade a outras alternativas
nin aos veciños de participar
nunha decisión que lles ha afec-

tar de forma tan directa.
Non cercene, señor alcalde,

os dereitos lexítimos dun conce-
llo; dereitos que vostede parece
esquecer, tentando que os de-
mais esquezamos tamén; derei-
tos que nos permiten pedir a mo-
dificación dun regulamento de
usos que limita a nosa accesibili-
dade ao monte e a limpeza e
acondicionamento indispensá-
beis que farán posíbel que a nosa
propiedade non o sexa só de pa-
labra senón tamén de feito.

Queremos, en definitiva, to-
do aquilo do que vostede nos es-
tá privando, todo aquilo que non
nos deixa coñecer, e queremos
valorar a nosa derradeira propie-
dade na Toxa. Asunto no que nos
mantén en inferioridade con res-
pecto aos nosos interlocutores
(socios/accionistas de Golf La
Toja) xa que estes dispoñen da
información necesaria para am-
pliar o seu campo de 9 fochos.

Malia termos unhas preten-

sións tan lexítimas, segue voste-
de descualificándonos con afir-
macións como: “...o que subxa-
ce de todo isto é o momento de
tramitación do PXOM (...) á
oposición moléstalle que o gru-
po de goberno acade este obxec-
tivo e tiñan que armala dalgunha
forma.”

Confirmase así o seu talante
pouco democrático, evidenciado
pola súa arrogancia, laureándose
de que o futuro urbanístico do
Grove é mérito do “seu gober-
no”, sen ter en conta nin a oposi-
ción, nin os distintos sectores so-
ciais, que propoñen nas suxes-
tións ao PXOM para o monte
central “a creación dun parque
central de dominio público”.

Continúe, pois, empregando
as descualificacións ao responder,
obedecendo á súa falta de argu-
mentos e recursos intelectuais.♦

LINA ÁLVAREZ IGLESIAS
(O GROVE)

Escravos

Esta película baseada en feitos
reais comeza cando algunha em-
presa de fóra se quere instalar
aquí, ou as que xa están queren
ampliar as instalacións e produ-
ción. Xusto nese momento co-
mezan a xerar beneficios, rebái-
xanlle os impostos, a seguridade
social, facilítaselle toda clase de
documentación e concédenselle
préstamos a fondo perdido entre
outras cousas. A cambio prome-
ten crear un número de postos de
traballo que nunca se cumpre, e
deses a maioría son contratos
dun mes e incluso por días. O cu-
rioso é que ninguén lles pide
contas, e din que teñen que ser
competitivos, e isto sempre vai a
costa dos traballadores.

Despídense os fixos e contrá-
tanse outros que, por suposto,
cobran menos, traballando o
mesmo ou máis. Non se pode ne-
gar que nos últimos anos as con-

Continúa na páxina seguinte

ANA PILLADO



Adiscusión sobre como denominar as ac-
cións armadas contra as potencias ocu-
pantes no Irak non é unha mera cuestión

semántica, senón política. Mellor dito, como to-
da discusión semántica o efecto ha ser tamén po-
lítico por canto o uso das palabras ten conse-
cuencias na relación entre as persoas. E máis nes-
te caso, en que as consecuencias dunha ou outra
denominación son directamente xurídicas, pois
non será tratado igual o “resistente” que o “terro-
rista” en caso de ser capturado el ou os seus co-
laboradores. Por tanto o debate é interesado den-
de un primeiro momento, e a escolleita dun ou
doutro cualificativo polas instancias de poder se-
rá un triunfo da súa proposta política: ben sexa re-
solver a ocupación, ben sexa conservala.

Primeiro farei unha distinción semántica: a
que nos referimos con cada palabra? Finalmen-
te retomarei o punto anterior: a quen lle interesa
empregar cada palabra? Un procedemento que
fará máis clara a análise é distinguir dous planos
tanto dentro da resistencia como do terrorismo:
o da súa finalidade e o do seu método.

A finalidade témola na propia etimoloxía
da palabra: “resistencia” é a acción dun suxei-
to que resiste. Se resiste é porque existía pre-
viamente a aquilo ó que resiste, que podemos
entender como opresor ou invasor. Por tanto
denominar “resistencia” implica recoñecer
unha lexitimidade política. Para que se resis-
te? Para recuperar unha soberanía perdida.
“Terrorismo”, pola súa banda, é a acción dun
suxeito que xera terror. Polo tanto, a súa agre-
sión pode ser inicial: a palabra non supón res-
posta a unha agresión anterior. Nin sequera
ten que ser unha acción con finalidade políti-
ca, pode ser psicótica. Para que xerar terror?
Para divertirse, afirmará o sádico. Por tanto
denominar “terrorismo” implica non recoñe-
cer lexitimidade política. O cal resulta xuridi-
camente contraditorio, pois se o terrorista non
é político, por qué o delito é tipificado como
agravante? Por que se lexisla contra os “terro-
ristas”? Será que hai asociacións de sádicos?
E por que estes sádicos reivindican as súas ac-
cións; non sería máis intelixente para eles me-
ramente desfrutalas na súa mente enferma?

Tamén podemos distinguir ambas as pa-
labras en tanto fan referencia a métodos dife-
rentes de acción, malia ser aquí máis discutí-
beis os significados. Por “resistencia” entén-
dese a acción de defensa ante un agresor que
emprega a forza. Por tanto o obxecto da re-
sistencia adoita ser o exército inimigo e os
seus colaboradores. E o suxeito da resisten-
cia suponse o “pobo” (ou unha parte repre-

sentativa del) organizado de forma militar. A
natureza da resistencia é, polo seu método,
político-militar. Por “terrorismo” enténdese a
acción agresiva, dirixida de forma indiscri-
minada dende o punto de vista político. O
obxecto da agresión non ten por que ser un
exército, nin sequera un agresor estrutural
(político, económico, cultural) por canto o
terrorismo parece poder exercerse sen agre-
sión previa. O suxeito do terrorismo son en-
tón indivíduos ou bandas armadas non repre-
sentativas do “pobo” e a súa natureza é me-
ramente militar. Eis de novo a contradición,
porque se os terroristas só buscan facer dano,
digamos que por pracer, por qué escollen
precisamente aqueles obxectivos que máis
dano fan ... dende o punto de vista político?
Por exemplo, se a finalidade é expulsar as
forzas estranxeiras, semella eficaz atentar
contra civís estranxeiros. Se a finalidade é
desestabilizar un réxime, semella eficaz ata-
car en moitas frontes simultaneamente.

En consecuencia, se o suxeito “terrorista”
amosa no seu comportamento unha raciona-
lidade estratéxica e unha reivindicación polí-
tica, por que non recoñecelo así? Porque non
recoñecelo así é unha arma máis, semántica,
nesa guerra, que tamén é verbal. O “terroris-
ta” e os que o apoian, no tribunal son inimi-
gos políticos, pero no discurso público dal-
gúns gobernantes e medios de comunicación
son “salvaxes asasinos”, “irracionais”, “exér-
cito do mal” e expresións confundentes polo
estilo. Esa dupla moral é intencionada por-
que agacha un interese: o de non recoñecer
lexitimidade política ó outro e polo tanto evi-
tar a negociación. Namentres tanto, se o te-
rrorista non é aniquilado, seguirá empregan-
do o argumento co que busca ser recoñecido:
as armas. O terrorista e o seu represor redu-
cen o diálogo a unha cuestión de puntería.

Quen emprega a palabra “resistencia” ou
“terrorismo” para o que acontece no Irak
(por exemplo), non o fai de forma casual.
Esa palabra leva consigo un xuízo de valor e
polo tanto implica un interese: en retirarse ou
negociar co outro (porque resiste unha inva-
sión), ou en aniquilalo  (porque xera terror en
xente inocente). Que o “resistente” ou o “te-
rrorista” usen unha violencia discriminada
ou indiscriminada é unha cuestión secunda-
ria, de grao, neste debate que ten como eixo
unha cuestión de si ou non: a natureza políti-
ca do adversario. Invasores doutras épocas
non eran tan hipócritas, seguramente porque
nunca as palabras foron armas tan fortes.♦
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como o
encefalograma dos
que están en vida
vexetativa.

Coméntano en
baixo. En Madrid,
en Euskadi. A
manifestación de
Basta Ya! foi un
fracaso. A xente
non está pola
confrontación, pese
aos autobuses de
Burgos, da Rioja.
Non parece
maioritaria a
opinión de que se
deba meter a
Ibarretxe no
cárcere. Por agora.

Soldados dos
corpos de elite
israelís, prestixiosos
pilotos de caza,
dixéronlle ao
goberno que nunca
máis voarán, nin
atacarán Palestina.
Que non é a súa
función “oprimir
outro pobo”.
Dixeron: abonda
xa! Tampouco están
pola confrontación.
Será o natal? Non.
Son xudeos, non
cren que Xesús seña
Deus. Tampouco lles
importaría se son
laicos.

Hai Papás Noel
nas rúas.
Contrátanos os
centros comerciais.
Os cativos
achéganse a eles.
O de barbas
brancas aloumiña a
nena, dálle
caramelos e
pregúntalle que lle
vai pedir aos Reis
Magos. ♦

Resistencia ou terrorismo? 
FERNANDO LÓPEZ PRADA

mos combatendo duramente contra o Gran
Inimigo. O noso país está formando unha
nova sociedade criativa, crítica e belixeran-
te contra a falta de liberdade e a miséria. E
somos cada dia máis”. 

Esa é unha resposta que algunha xente
non agardaba. É unha resposta sobre o
presente e sobre o futuro. 

Temos que comezar a crer nas nosas
forzas. 

O Gran Inimigo sempre é o mesmo.
Semella inmortal. Mais non é invulnerá-
bel. Teme o poder da Conciéncia da xente
livre. 

Na última manifestación do Movimen-
to Nunca Máis, máis de cen mil persoas es-
tivemos no Obradoiro xuntas logo dun ano
de agresións do Gran Inimigo. Todos e to-
das os que estabamos ali formamos aquel
dia un gran corazón motor, unid@s por un-
ha Identidade Común de defensa e de cria-
zón do Noso. Estabamos Nós Mesm@s. 

Imaxinade toda esa xente, todos e todas
Nós, como unha grande rede recollida no
alpendre do Obradoiro. Recollida como un-
ha rede dentro dun barco. E imaxinade ago-
ra esa rede extendendo-se por todo o país:
polas ruas, nos coléxios, nos edifícios das
cidades, nas casas das vilas, das aldeas. 

Se unha foto satélite puidese fotogra-
far os nosos corazóns, todo o país brillaria
con luminarias azuis sobre fondo negro 

Esa rede existe. 
É unha rede que necesitamos construír

paso a paso, dia a dia. Na que debemos
crer. 

O Gran Inimigo non vive só no fascis-
mo ou no capitalismo. Tamén está con
nós, por dentro, como unha fouce interior:
pesimismo, frustración, escepticismo. 

A Cultura uniu-nos. A Nosa Cultura.
Unha canción cantada por dous roqueiros
coa voz da tralla e a arroutada e coreada
por todos e todas nós nun momento de de-
lirio e alegria. E a saia da Carolina ao rit-
mo do hip hop. Ten un lagarto pintado.
Celebrando que estamos xunt@s. 

Agora cumpre seguir atando os cabos
do adival invisíbel, soldando os elos da
gran cadea humana libertária, da nosa tra-
be de ouro das ideas. 

E a xente da cultura debemos facer o
Grande Esforzo de seguir construíndo a
nosa identidade, de continuar transmitin-
do-a, facendo-a chegar con intensidade a
aquel@s que agardan por ela e a aquel@s
que aínda non a coñecen. 

A nosa responsabilidade é inmensa. 
Homes e mulleres da Cultura de Galiza,

cidadás e cidadáns tod@s, encontremo-nos
para falar sobre o futuro. Construamos un-
ha outra Galiza nós mesm@s.♦

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

dicións de traballo empeoraron.
Cóbrase menos traballando máis
horas. A un amigo meu nun mes
fixéronlle tres tipos de contratos
en distintos lugares.

Non é verdade que falten ma-
riñeiros na flota galega: o certo é
que se contratan mariñeiros do
Perú, Rusia, Chechenia e África,
que cobran a metade dun profe-
sional galego, e o armador está
contento, esa é a realidade. Algo
falla cando un traballador cobra
600 euros ao mes e os executivos
20.000 ou 25.000. Por desgraza,
esta practica está demasiado ex-
tendida. A modernidade, a com-
petividade, a globalización... ten
estas cousas, páganche oito ho-
ras, traballas doce e as empresas
cotizan por catro. Os traballado-
res normais viven de misericor-
dia, os grandes empresarios cada
vez son máis ricos e os gobernos
pechan os ollos ou miran para
outro lado. De cando en vez,
lémbrannos que estamos no pri-

meiro mundo e que todo vai ben.♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

Os titulares
dos xornais

O domingo 14 de decembro er-
guinme e saín á rúa coma sempre
disposto a mercar o xornal La
Voz de Galicia, pero ao chegar
ao quiosco sentín unha rabía e
indignación tales que decidín
non mercalo, nin ese día nin nun-
ca máis. Na portada do xornal un
titular dicía o seguinte, “Corina

Porro, alcaldesa de Vigo al rom-
per el BNG el pacto de izquier-
das”. Non se necesita ningunha
proba máis, se é que a estas altu-
ras as necesitabamos para darnos
conta da manipulación que está a
facer La Voz no tema do pacto
BNG-PP en Vigo. Eu non son
experto en teorías da comunica-
ción pero todos sabemos que no
noso país moita xente queda
simplemente cos titulares da
prensa e cre cegamente no que
lle din os xornais e a televisón,
sen contrastalo. O xornal sábeo e
está xogando con iso na súa
aposta extratéxica, que certa-
mente non pasa por ver un na-
cionalista na presidencia da
Xunta. Non é a primeira vez e
seguramente non é a máis fla-
grante, pero para min é xa a pin-
ga que colma o vaso. Están a ma-
nipular cando afirman que infor-
man cando realmente intentan
crear opinión. Eu non podo im-
pedilo pero podo negarlles os

meus cartos, non van contar para
a cruzada anti BNG cun céntimo
máis do meu peto e animo a to-
dos os que lean isto a que refle-
xionen e imiten este xesto que
pode parecer simbólico pero que
é cando menos de dignidade.♦

ANDRÉS OTERO BOTANA
(BETANZOS)

A NOSA TERRA
non se publicará

a vindeira semana. 

Felices Festas.

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.



Idealismo e
xenerosidade
do exército
dos EE UU
A revista norteamericana Ti-
me designou como persona-
xes do ano, no seu número do
21 de decembro, aos soldados
dos EE UU destacados no
Irak. Entre os seus méritos sa-
lienta a conquista do país en
21 días e a captura de Sadam,
aínda que agora deben montar
garda “en rúas con poceiras
de escepticismo e rencor”. Ti-
me considera que o contin-
xente de 130 mil soldados
despregados no país árabe re-
presentan “o rostro de Améri-
ca, o seu poder e boa vontade,
nunha rexión non afeita á de-
mocracia”. Para a revista esta
guerra expresa “o idealismo
dos Estados Unidos en toda a
súa arrogante xenerosidade.♦

O 77%
dos arxentinos
aproban
a Kirchner
O xefe de estado arxentino,
Néstor Kirchner, mantén un-
ha marca histórica en boa
imaxe entre os seus cidadáns.
O 77% dos consultados valo-
ra positivamente a súa xes-
tión personal a sete meses de
asumir a Presidencia, moi por
riba da valoración do seu go-

berno, segundo un inquérito
publicado o pasado 21 de de-
cembro polo diario arxentino
La Nación. A valoración do
goberno experimentou unha
baixada do 21,2% desde xu-
llo, cando cumpría o seu pri-
meiro mes na administración.
Do 73% de aprobación da-
quela, pasou ao 51,8 actual.♦

As familias
dos terroristas
son normais,
segundo
a fiscalía
O diario ABC (22 de decem-
bro) publica os resultados dun
informe da Fiscalía da Au-
diencia Nacional que dá conta
dos trazos familiares dos mo-
zos condenados pola kale bo-
rroka. A porcentaxe de divor-
cios entre estes pais é inferior
á media. O 73,4% dos casos
manteñen unha estrutura fa-
miliar normal e só o 26,6%
están divorciados. As fun-
cións educativas son compar-
tidas a partes iguais entre o
pai e a nai en máis da metade
dos casos. A postura sobre as
drogas nestas familias é abso-
lutamente contraria no 100%
dos casos. Non embargante,
no 73,3% dos casos os proxe-
nitores mostran unha actitude
non reprobatoria das accións
violentas. O informe conclúe
que este sector social repre-
senta un caso paradoxal, pos-
to que nun 70% dos casos es-
tas familias “constitúen un en-
torno válido para o desenvol-
vemento e evolución dos me-
nores”, pois existe un bo grao
de integración social e fami-
liar do menor así como unha
relación de dependencia afec-
tiva. Non oustante, “só nun
terzo, o entorno familiar estu-
dado é claramente válido para
conter e controlar condutas
disociais en relación coa vio-
lencia e o terrorismo”, con-
clúe o informe da Fiscalía.♦
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Últimos Cuplés
BIEITO IGLESIAS

D isque volve Íñigo pra presentar Cine de barrio, nun
tándem con Carmen Sevilla. Outro arroto da España
resésega, que repite como a cebola. Íñigo incluíu nun

seu programa  (o 19 de xullo de 1975) a certo poeta social
inxustamente esquecido polo Parnaso galego. En Directísimo,
o xenial Bretón deulle expresión lírica ó espírito de Conxo.
Aquel tolo era un magnífico exponente da canción-protesta e
un pésimo futurólogo. Véxanse unhos versos recollidos no
tomo Conxo, manicomio e morte: El que viva en el año dos
mil/verá con asombro los tiempos cambiados. /El que viva en
el año dos mil/ ya verá colgada la Guardia Civil. Diso nada,
diso noite, a Benemérita safouse dos instrumentos de suplicio
e estrangulación, da forca da Historia e do garrote vil do
Tempo. Agora sucede que o PP quere ensinar nos televisores
–porque hai roupa tendida– algús fósiles do recatado
franquismo sociolóxico. Pon unha casta diva como Carmen no
canto dun Parada que se fotografou, tal que cazador en safari,
coas tetas de Marujita Díaz, con dous elefantes brancos (el
propio lucía, seica, unha trompa soberana). Marujita
contentábase inantes con remelar os ollos; hoxe realza a
espeteira incorrupta á competencia co brazo ileso de Santa
Teresa. Entre isto e os gigolos de Sara Montiel, entre cu e
calzas, fenece a católica España. Do naufraxio emerxen unhas
tantas tradiciós de Natal. Eu mesmo acabo de beneficiarme co
aguinaldo do premio “Blanco Torres”. Déronmo por pezas de
xornal como esta, pola xenerosidade do xurado e dos meus
lectores. Dickens imaxinaba ó seu lector de ollos alegres,
boca risoña e aspecto radiante. Aínda teño mellor concepto de
vostedes.♦

Un Espía no Reino de Galicia

O peso insoportábel
MANUEL RIVAS

En Galicia xa case non se constrúen soportais. É unha das
peores eivas arquitectónicas que temos que sufrir. Somos
un país de espaldas molladas por mor, entre outras cousas,

dese retroceso estético e práctico. Nas vilas e cidades, tanto no
interior como na costa, houbo deica mediado o pasado século
esa intelixencia de facer grande parte das fachadas con
soportais. Un podía percorrer moitas rúas ao abeiro, protexido
da viltemperie. Nun país chuvioso e ventoso vemos os
soportais como unha forma “natural” da paisaxe urbana e do
espazo público. O soportal é a rúa ao cuberto. O parachuvas do
pobo. O lugar de paseo, de comercio, de encontro, de xogos. O
prolongamento do fogar cara ao comunitario. Os soportais son
unha desas tradicións que sería obrigado conservar, mais xa
sabemos que aquí os tradicionalistas teñen moi pouco respecto
e menos querencia polas boas tradicións. Ser tradicionalista en
Galicia consiste en ter bo dente para as tradicións. É dicir,
comer as tradicións. E entre as cousas que fartaron a comer
están os soportais.

Unha das desgrazas producidas pola cobiza especuladora e
a política ao carneiro e esta da escaseza de soportais. En
Galicia hai poucos soportais mais sopórtase moito. Fronte ao
tópico falso, cada día que pasa faise máis evidente que a
maioría dos galegos non son conservadores senón
soportadores. Na historia galega das relixións, vemos que en
Galicia non abundaban os protestantes, mais iso non significa
que a maioría dos galegos fosen católicos practicantes. O que
houbo sempre en Galicia foi moito soportante.

O soportal é un logro da civilización. Privado de soportais,
o galego vai pola vida soportando. É un extraordinario
soportante. O galego, mais sobre todo a galega, sempre
levaron peso na cabeza. Cousas esenciais para gañar a vida.
Podemos ver eses pesos como prolongamentos metafóricos.
Que o que levan hoxe os galegos enriba da cabeza ou nos
ombreiros? Pois levan un goberno. Os galegos non teñen un
goberno. Soportan un goberno. Mesmo soportan un presidente
insoportábel. Un presidente que anda a lanzar canonazos e
despropósitos, co que pesan esas cousas. Un goberno e un
presidente que non soltan nada do lastre. Un presidente que
leva chea a equipaxe de pasado inútil, inservíbel. E claro, el
vai moi lixeiro, porque tanto lle ten. Mais é o galego, todos os
galegos, quen teñen que soportar todo ese peso pesado, todo
ese chumbo, todo ese desastre. 

Hai pouco falaba cun atleta galego e dicíame algo que me
sorprendeu moito. Dicíame que el corría máis fóra de Galicia.
Que obtivera as súas mellores marcas en probas e estadios do
estranxeiro. E engadiu algo que entón me resultou enigmático:
“Cando corro por aí fóra, síntome máis lixeiro”. E será polo
clima?, pregunteille. O ceo tamén pesa. “Non, non”, respondeu
rotundo, “aínda en lugares de clima extremo, dou mellores
marcas”. Agora entendo. Fóra, o galego é un corredor. Dentro,
un soportador. E entón corre menos.  Ou xa non corre,
concentrado en soportar o insopórtabel.♦

Facéndolles un agasallo aos amigos,

aos teus familiares, contribúes a que señan felices.

Se regalas un libro contribúes tamén a que todos señamos máis sabios.

Se o galano é un libro en galego favoreces ademais a nosa cultura. E se é de A Nosa Terra

estás a apoiar unha editorial limpa, como os nosos vales e ríos e con futuro, igual que os nosos fillos.

E s t e  n a t a l  r e g a l a
CULTURA ECOLÓXICA DE GALIZA

Néstor Kirchner.



Doce fronte a doce. Na delega-
ción da UE, mandada polo comi-
sario Franz Fischler, dous gale-
gos. Na delegación do Estado es-
pañol, o ministro Miguel Arias
Cañete non quixo incluír ningún
representante da Xunta. Nin se-
quera puideron asistir con pases
VIP, senón como “informadores”.

Logo de 26 horas seguidas ne-
gociando, Fischler sen deitarse,
Cañete indo á cama dúas veces por
tres horas, chegábase a un comezo
de acordo: os recortes para a pesca
de lagostino no Atlántico, desde o
Golfo de Biscaia a Xibraltar, que-
darán aprazados por un ano.

Na Galiza todo o mundo se-
mella respirar tranquilo. O con-
selleiro do ramo, Henrique Ló-
pez Veiga, felicítase pola medi-
da. Arias Cañete fala de éxito.
Galiza salvada no último mo-
mento? Nin moito menos.

En primeiro lugar só se pos-
puxeron por un ano as medidas. A
decisión tomouse porque no “Pla-
no de Recuperación non estaban
definidos os parámetros”, segun-
do unha das persoas presentes na
negociación. O plano “non foi
adiante porque non se coñecen
ben as asociacións entre artes e
especies pesqueiras”, afirman
desde a UE. Os grupos de traballo
científicos non puideron presen-
tar adecuadamente as asociacións
entre as distintas especies.

Trátase agora de que nun ano
se realicen os estudos oportunos
para definir as porcentaxes de
pescada e lagostino que se pes-
can con cada arte, aplicando logo
a cada especie a redución especí-

fica segundo o tipo de barco. O
Plano presentarase a fins do 2004
para ser aplicado no 2005 por un
prazo de cinco a sete anos.

O ano que vén celébranse elec-
cións na UE, así que se nomeará
unha nova Comisión Europea. O
comisario Fischler cesará, polo tan-
to. Fischler quería deixar aproba-
dos eses planos, que o consello de
ministros da UE do ano 2000 apro-
bou como necesarios. Os planos fi-
xéronse pero non se aprobaron.
Alemaña e Suecia, con “verdes”
nos seus gobernos, presionan para
que se poñan en marcha canto an-
tes. Tamén os estados que aplicaron
a redución nas augas do Atlántico
Norte na pesca do bacallau recla-
man idéntico tratamento para as au-
gas do sur. Seguramente están a
ollar o noso mercado.

Fischler, presionado e antes de
cesar, quería deixar o traballo con-
cluído, pero, segundo fontes comu-
nitarias presentes na negociación,
“non cedeu máis do que tiña pre-
visto. Só fixemos aplicar o Plano B
ante as dificultades técnicas”.

A recuperación necesaria

Nas negociacións semella que que-
daron claras algunhas cuestións,
segundo fontes comunitarias. A
primeira é a existencia dunha forte
crise no caladoiro do Atlántico Sur,
tanto en pescada como en lagosti-
no. A recuperación a este ritmo de
pesca non está garantida. O Conse-
llo Europeo de Investigacións do
Mar recomenda “capturas cero”
por un tempo. Recordan que López
Veiga a comezos do 90 xa falaba

da necesidade dun plano de recu-
peración da pescada.

O problema crónico existente
veu agravado polo Prestige, que
provocou a mortaldade de nume-
rosas larvas. A presión política
dos países do Norte vai impoñer
este plano. As liñas xa quedaron
definidas claramente.

Á Xunta e ao Goberno do Es-
tado quédalles neste ano, realizar
os estudos necesarios para enga-
dir datos obxectivos sobre a si-
tuación, as artes e os barcos, de-
finindo pesquerías e poñendo so-
bre a mesa negociadora o impac-
to socioeconómico, para poder
aplicar axeitadamente os planos
de recuperación.

Desde a UE afirman que se
Galiza “presenta un impacto so-
cioeconómico fiábel, os intere-
ses do sector van ser tidos en

conta con certeza, como pasou
na redución da captura do baca-
llau”. Demandan “datos verificá-
beis”, que poidan terse en conta
e non “suposicións ou mentiras”.

As Comisións Rexionais de
Asesoramento, que comezarán a
funcionar o ano que vén, no que es-
tarán representadas científicos, eco-
nomistas, representantes do sector
e administracións, podería ser un
foro axeitado de discusión para re-
alizar un Plano de Recuperación
que sirva os intereses galegos.

Tanto nacionalistas como so-
cialistas demanda da Xunta que
realice o seu propio Plano de Re-
cuperación e que este sirva de
negociación en Bruxelas. 

Aínda así, o fallo do peso po-
lítico de Galiza nos temas pes-
queiros comunitarios non vai
quedar paliado.♦
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Latexos

Maneiras
de facer
país
X.L. FRANCO GRANDE

Pódese facer país de moi-
tas maneiras. Por exem-
plo, escribindo un bo li-

bro, como é o caso de Manuel
Caamaño Suárez co seu As
construccións da arquitectura
popular. Patrimonio etnográ-
fico de Galicia. Será moi difí-
cil que poida prescindir deste
libro quen queira ter unha
idea cabal deste país, do que
foi, do que é e do que pode e
debe ser. Por iso quero felici-
tar moi afervoadamente ó au-
tor, que pode estar ben certo
que vén de facer unha moi
notable contribución á nosa
cultura. Parabén que cómpre
dirixir tamén ós editores, o
“Consello Galego de Colexios
de Aparelladores e
Arquitectos Técnicos”, que
apadriñaron a edición deste li-
bro verdadeiramente
monumental.

Obra de toda unha vida,
recolle as máis diversas
manifestacións da nosa arqui-
tectura popular, dende a casa
ás construccións para a pesca
nos nosos ríos, e segue paso
a paso as diversas manifesta-
cións arquitectónicas ó longo
e ancho de todo país. Mesmo
abraio produce ver a riqueza
de solucións que a nosa
arquitectura popular foi dan-
do ó longo do tempo e das
terras de Galicia ás variadas
necesidades constructivas.
Pena foi que moi diversas
factores incontrolados desen
lugar á desfeita urbanística
que padeceron as nosas vilas
e cidades –e mesmo o agro–
e tivesen impedido que a
arquitectura técnica, moderna
e profesional, non bebese ne-
sas experiencias, solucións e
posibilidades que tiña á vista.

Cómpre subliñar tamén
que non é só, como de
primeiras se podería pensar,
un documento, e moi
brillante, do noso pasado, ou
aínda do noso presente.
Amais diso percibo nas súas
páxinas unha inmensa cantei-
ra de suxestións aberta xusta-
mente ó porvir. Ou sexa, que,
aínda por riba do que ten de
documento acreditativo do
noso pasado, ou dunha tenza
moi concreta del, vexo neste
libro unha fonte inesgotable
de ideas para a construcción
futura. Para unha construcción
civilizada, estética e imaxina-
tiva. E práctica –porque
dunha atenta lectura de tan
suxestivo libro un comproba
que nin sequera prácticas
foron as construccións que
tanta desfeita trouxeron ás no-
sas vilas e cidades.

Un libro importante para
o porvir, que pode axudar a
fixar unha mellor política ur-
banística ou a facer profesio-
nais mellores, máis imaxina-
tivos, máis cultos. E máis
prácticos.♦

A enquisa
de Cuíña
O nervios saíron á tona en medios da Xunta e
do Partido Popular de Galiza despois de ver
publicada en La Razón, o 20 de decembro, a
enquisa encargada polo xornal de Luís María
Ansón a Celeste-Tel, na que se dicía que Xosé
Cuíña era o preferido polo 29,7 por cento dos
galegos para suceder a Fraga, fronte ao 5,8 que
se mostraba a favor de Romay Beccaría, o 4,7
de Xesús Palmou, o 2,7 de Xosé Manuel Ba-
rreiro e o 2,1 de Alberto Núñez Feixóo.

Foi tanta a preocupación causada por esta
noticia que rapidamente se lle encargou a al-
guén, dentro do PP, de averiguar se podía ser o
propio Cuíña o que promoveu a realización
desta enquisa e de abrir, de paso, unha estrate-
xia que sirva para illar cada vez máis o político
de Lalín dos apoios que aínda lle restan perto
dos “caciques” de Ourense e Lugo, Xosé Luís
Baltar e Francisco Cacharro, respectivamente.

O que demostra todo isto é que a campa-
ña das próximas eleccións xerais non está a
piques de comezar, senón que xa está com-
pletamente en marcha hai algún tempo.♦

Os furtivos
de pescada negra
Xavier Pastor, director de Oceana para Eu-
ropa, durante a entrevista que mantivo con
Manuel Fraga o 20 de decembro, entregou-
lle ao presidente da Xunta un alarmante in-
forme elaborado pola Coalition of Legal To-
othfish Operators (COLTO) no que se di
que “os pescadores furtivos de pescada ne-
gra atoparon, nos últimos cinco anos, pou-
cos atrancos para transgredir as medidas to-
madas polos gobernos para detelos”.

Entre outras cousas, Pastor fíxolle saber a
Fraga que hai unha organización galega á que
pertencen varios armadores e operadores de
barcos de pesca en augas profundas de Galiza
e do noroeste de España, que se adican á pes-
ca furtiva de pescada e que teñen un notábel ni-
vel de cooperación para planificar operacións,
compartir oportunidades e repartir riscos.

No informe que recibiu o presidente da
Xunta e que lle transmitiu ao conselleiro
de Pesca e Asuntos Marítimos, Enrique
López Veiga, aparecen con nomes e apeli-
dos os principais membros desta organiza-
ción e unha lista de 26 barcos cos que tra-

balla, moitos deles rexistrados no Uru-
guai. Cinco deles xa foron apresados por
países costeiros e moitos outros foron
avistados ou denunciados por adicarse á
pesca de peixota negra.♦

‘Pavarotti’
García Leira
Na cea de Nadal ofrecida polo Parlamento
Galego aos xornalistas o presidente García
Leira díxolle nos postres a un dos que tiña ao
lado: “Vostede sabe cantar?” “Eu de novo
aínda cantaba algo”, respondeulle, e puxéron-
se todos a cantar durante máis dunha hora.

Nun momento dado, alguén lle propuxo
ao presidente que se cantase unha “habane-
ra”, das que son moi afeccionados os de Ri-
badeo, que teñen a Víctor Moro como o seu
gran cantor, e García Leira atallou: “Eu aquí
non canto en español”.

A noite serviu para que se descubrise
que tanto o presidente do Parlamento como
a deputada nacionalista Tereixa Rego teñen
tanta voz como Pavarotti. Venlles de casta,
os dous formaron parte de grupos corais.♦

C r o q u e s PERFECTO CONDE

A UE aplica o ‘Plano B’ previsto nas negociacións
O recorte pesqueiro
posponse por ‘fallos técnicos’

A. EIRÉ
A UE decidiu aprazar un ano o recorte previsto para a pesca nos ca-
ladoiros da Península Ibérica. A medida foi presentada como un éxi-
to polo goberno do Estado e a Xunta. Pero o aprazamento foi debido
a “fallos técnicos” e non a presións do ministro Arías Cañete. O recor-
te pesqueiro vaise impoñer, só queda por determinar como se aplica.

O ministro de Pesca español Arias Cañete.
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O rexedor ourensán xustifica a
ilóxica construción de aparta-
mentos de luxo no lugar que
ocupaba deica hoxe un edificio
en ruínas, na suposta legalidade
da iniciativa. Contrasta coa súa
intención, anunciada a principios

de 2003, de derrubar a sede da
Policía Local, que tamén impide
a visión do monumento. De xei-
to que o que se fai ben por un la-
do, enmendando un erro dos
anos 70, contrasta co apoio poli-
ticamente inxustificable a un ne-

gocio sen ningún interese públi-
co.

A plataforma cidadá recolleu
3.000 sinaturas de apoio, abriu
unha conta bancaria para recadar
fondos e negociar co promotor da
nova obra para posteriormente do-

ar o terreo á ci-
dade e sexa po-
sible unha Pra-
za do San Mar-
tiño que poña
en valor a Cate-
dral e o casco
histórico ouren-
sán. O Cabido
sumouse á ini-
ciativa cidadá,
pero o bispo da
diócese, como
veñen facendo
tradicionalmen-
te os prelados
o u r e n s á n s ,
m a n t e n s e  á
marxe de toda
polémica que o
poida enfrontar
ao Partido Po-
pular.

A principal
promotora da
dura oposición
que se anuncia
á construción
do novo inmo-
ble é unha xubi-
lada,  Teresa
D o m í n g u e z ,
que insiste en
que “cando vou
coa razón, vou
ata o cabo do

mundo con todas as consecuen-
cias”. O día 22 houbo unha con-
centración no lugar da polémica á
que asistiron unhas 200 persoas,
entre as que se atopaban ex conce-
lleiros do PP, como Rosa Varela e
Carlos Trapote. Os avogados da
plataforma estudan medidas xudi-
ciais porque consideran que se
vulnera a Lei do Patrimonio. A
máis recente inciativa foi a dirixi-
da á Dirección Xeral de Patrimo-
nio para informarla dos feitos.

Pero a realidade imposta por
Cabezas Enríquez é ben diferen-
te. Os veciños solicitaron a para-
lización das obras por un prazo
de dous meses para xuntar os
cartos e negociar co construtor,
pero o que aconteceu foi que se
aceleraron os traballos e que, se
non se produce un milagre, a es-
peculación e as políticas legalis-
tas vencerán unha vez máis.♦

Tres mil sinaturas contra
a degradación do casco vello

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Continúa a polémica sobre a construción dun edificio diante da fachada occiden-
tal da Catedral de Ourense. A constitución dunha plataforma cidadá e o inicio de
accións administrativas e políticas agoiran uns meses movidos no contorno do al-
calde de Ourense, Manuel Cabezas, a quen sinalan como principal responsábel.

Ourense

A morte
nas
estradas
XOSÉ M. SARILLE

Nos diarios apareceron
tres datos sobre o
tránsito nas estradas

que poden resultar esperanza-
dores para a erradicación dos
acidentes mortais. O primeiro
é que os gardas lograron que
non houbese ningún ferido
grave despois dunha noite de
fin de semana facendo
controis de alcolemia nunha
zona moi ampla. 

Outro dato, xa sabido pero
reiterado con veemencia nos
días seguintes á ponte de
primeiros de decembro é que a
maioría dos sinistros que non
se deben ao alcol, prodúcense
polo exceso de velocidade.

O terceiro é a invención
dun artiluxio en Francia que
multa automaticamente a
todos os que sobarden a velo-
cidade permitida e que envía
ás moradas dos choferes os
correspondentes avisos de pa-
gamento. Implacábel, como
se fose un caixeiro automáti-
co recadador, nunca ten erros,
e logra que a presión no ace-
lerador diminúa. 

De extenderse por todas
as partes este instrumento,
sistematizarase rigorosamen-
te a velocidade e lograrase o
que as autoridades e os
estados non se atreveron nen
sequera a formularlles ás
grandes compañías
automobilísticas, ou sexa, a
imposibilidade de que os ca-
rros excedan os 120, o máxi-
mo permitido. Pero, quen lle
pón o axóuxere ao gato?
Agora existe esa
posibilidade. De paso estaría
ben que eses multadeiros se
instalasen tamén nas
autoestradas de peaxe, rema-
tando co actual escándalo de
que as multas non existan nas
rotas privadas.

A respecto dos bébedos,
dicir que é unha solemne bo-
baxe mandarnos soprar aos
que temos máis de corenta
anos. As traxedias por alcol
provócanas os mozos, e todo
é tan vello neste asunto que
nos acidentes se repiten case
sempre as idades, os días, as
horas e tamén os modelos
dos automóbeis e até a cor,
predominantemente vermella. 

Falta saber cantos golpes
son causados por tomar cocaí-
na e drogas de deseño, porque
non existe aparato para detec-
talas. Hai varios anos tivemos
noticia dun futuro instrumento
para medir as drogas ilegais.
Pastor Lorenzo puña daquela
a lingua. E até hoxe.

Existe un problema de
mentalidade que comeza nos
responsábeis políticos. Non
tratan correctamente os datos
estatísticos nin teñen forza
para imporse ás empresas de
coches, empeñadas en inten-
sificaren a fascinación pola
velocidade.

Mais a traxedia é solucio-
nábel.♦

Os que sintan que Santiago é un-
ha cidade habitualmente saturada,
onde a xente non cabe polo casco
vello e os coches andan de atasco
en atasco polo resto das rúas, po-
den ter un punto de razón, pero
deben prepararse para comprobar
que as cousas irán a peor. Está co-
mezando a conta atrás para un no-
vo ano xubilar, o primeiro do no-
vo milenio, e os profetas das esta-
tísticas din que non libramos sen
a visita de seis millóns de turistas,
que teñen que dar para encher
Compostela todos os días do ano.
Non sería moitos máis de deza-
seis mil por día, pero está claro
que haberá días do verán nos que
se multiplicará a poboación da
capital galega. 

As autoridades da Igrexa ad-
virten de que o importante é (ou
ten que ser) o  aspecto espiritual,
a relixiosidade dos peregrinos,
pero tampouco poden resisitirse
ó engado dos números, cos que
pretenden incrementar devoción
e, ó mesmo tempo, evitar satura-

cións excesivas na catedral. En
comparanza cos millóns de turis-
tas que acolle Santiago, ó núme-
ro de peregrinos convencidos que
pasan a recoller a compostela
aínda pode semellar cativo,
154.000 no anterior ano santo.
Para facer máis parroquia, evi-
tando saturacións na catedral, o
Cabido decidiu multiplicar neste
ano xubilar as misas do peregri-
no, pasando dunha a catro dia-

rias, que serán cinco se o día é
festivo. Aínda procurando que
non se superen os tres mil fieis en
cada celebración, como queren
facer, serán máis de catro millóns
as persoas que poderán participar
nas celebracións eucarísticas. 

Máis novidades. Os crentes
contarán con confesores polí-
glotas. Poderán recoñecer os
seus pecados en inglés, francés,
alemán e italiano, ademais de en

castelán e galego. E a idea do
cabido é que os turistas de gru-
po teñan a posibilidade de se-
guir as explicacións dos seus
guías con cascos, sen que estes
teñan que falar en voz alta, mo-
lestando os que estean a seguir
oficios relixiosos.

Con todo, o principal dos
cambios visibles para os visi-
tantes será esa monumental Por-
ta Santa de bronce elaborada
por Suso León. Como marca o
rito, o último día deste ano de-
rrubarase o muro levantado na
entrada da Quintana cando re-
matou o ano santo do 99. Sen
embargo, está por ver se se ra-
cha con esa tradición para que a
nova porta non quede oculta du-
rante tanto tempo. Semella che-
gar un ano santo con moitos
cambios, de modo que non sería
de estrañar que se cambie o mu-
ro da Porta Santa por unhas cha-
ves que, en diante, só se usen
cando o día de Santiago Apóstol
coincida en domingo.♦

O comezo
da conta atrás

XAVIER LÓPEZ

O cabido prepara novidades para xestionar a
maré de peregrinos. A cidade prevé como se-
guir a ser habitábel malia se ateigar de turistas.

Santiago

A.N.T.



É a súa unha retirada da política?
Quero deixar moi claro que

non. Simplemente éo do desem-
peño dun cargo público ou insti-
tucional. Pero hai moitos xeitos
de facer política e vou seguir de-
fendendo ás miñas ideas dende
outros eidos. Penso que o na-
cionalismo é máis preciso que
nunca para a defensa dos intere-
ses do noso país. Por poñer un
exemplo, estes días os galegos
volveron sentir o temor que pro-
duce un barco cargado de petró-
leo perto das nosas costas. E to-
do porque non se tomaron as me-
didas que propuxemos para evi-
tar estas situacións. O naciona-
lismo é preciso para non sentir-
monos desprotexidos e marxina-
dos polo Goberno central.

Que motiva a súa retirada
da primeira liña da política?

Levo 14 anos consecutivos
desempeñando a mesma tarefa e
penso que hai que deixarlle paso
a xente nova, tanto de idade como
de ideas. En total foron 5.110 dí-
as, sen contar os días dos anos bi-
sestos. O traballo que desenvol-
vín en todo este tempo foi para
min unha honra enorme. Estoulle
moi agradecida ao BNG e aos ci-
dadáns que nos deron o seu apoio.

Como resumiría estes 14
anos?

A primeira vez que entrei no
Parlamento foi en decembro de
1989. Foi unha etapa moi es-
peranzadora para nós porque pa-
samos de ter cinco membros no
Parlamento a acadar 13 nas se-
guintes eleccións. Iso debeuse,
entre outras cousas, ao traballo
que alí desenvolvemos. A partir
de aí valoro o traballo global de
xeito positivo aínda que tamén
houbo algúns puntos moi negati-
vos. Non polo que atinxe ao con-
fronto político cos nosos adver-
sarios, ou por ser a única forza
galega do Parlamento, senón po-
la razón máis dolorosa de verifi-
carmos a dificultade para poder
centrar o debate político en Gali-
za. Ademais, entorpecéronse to-
das as nosas propostas para que
puidésemos ter máis peso políti-
co dentro do Estado e máis com-
petencias no eido económico e
cultural. Para min, isto significou
unha sorte de soidade grande
dentro do propio país. Por non fa-
lar da transmisión mediática das
nosas mensaxes, que en numero-
sos casos habería que tachar de
falta de deontoloxía profesional.

Foi mala a súa relación cos
medios de comunicación?

En ningún momento quero
dicir iso. A miña relación cos
xornalistas sempre foi moi cor-
dial. Pero a cobertura informati-
va que fixeron foi penosa dende
o punto de vista da omisión e do
silenciamento do propio país. Is-
to é sintomático do que ocorre na
sociedade. É un problema que
reside no sarillo de poderes eco-
nómicos e mediáticos que non
teñen unha idea de país.

Algo positivo terían os seus
anos como parlamentaria?

Estou orgullosa de que a lin-
gua galega foi utilizada ao longo
destes 14 anos de xeito continua-
do e persistente. Tiven oportuni-
dade de defender iniciativas e pro-
postas nesta materia. Tamén foi
proposta miña, a través do meu
grupo, a creación dunha comisión
para a igualdade da muller, a lei
do audiovisual galego, a de fo-
mento da lectura ou a do recoñe-

cemento das parellas de feito.
Como filóloga, como valora

o desenvolvemento do galego
durante estes 14 anos?

A chamada etapa Fraga foi
nefasta para o galego. A política
lingüística estivo orientada a pa-
rar os usos públicos do galego. O
obxectivo foi darlle a nosa lingua
unha morte doce, sen escándalos.
Ben é certo que o punto de parti-
da non era bo, pero nesta etapa
acelerouse o deterioro. Confie-
mos en que a situación cambie
tras as vindeiras eleccións.

Foron mellor as cousas no
eido cultural?

A Goberno galego entendeu a
cultura dun xeito megalómano.
O Xacobeo absorbe cantidades
enormes de orzamento. Se a isto
lle engades o monstruoso pro-
xecto da Cidade da Cultura, po-
demos dicir que a Consellería de
Cultura é algo testemuñal porque
ten moi poucos recursos para cu-
brir outras necesidades. Esta po-
lítica de pantalla, centrada en
eventos e macroedificios, non
axudan ao desenvolvemento da
nosa cultura, que é unha cultura
viva, moderna e que precisa de
recursos públicos para poder
desenvolverse e asentarse.

Por que non se presentou
ao Consello Nacional?

Decidín que non me ía presen-
tar moito antes da Asamblea por
razóns de tempo. Tamén porque
considero que é necesario deixar-
lle entrada a outras persoas que
poidan introducir novas ideas.

Coñecían no Bloque a súa
decisión?

A maioría non. Tan só o sabí-
an aquelas persoas que tiñan res-
ponsabilidade dentro da organi-
zación e que polo tanto debían
coñecer a miña decisión. Pero
ninguén máis o sabía. Decidín
non facer pública a miña dimi-

sión en datas próximas á celebra-
ción da Asamblea Nacional por-
que non quería que unha deci-
sión persoal interferise no desen-
volvemento da mesma. Xa o tiña
pensado había varios meses pero
preferín que transcorrese un tem-
po para que os medios non mes-
turasen todo. Aínda así estiven
traballando até o último día e an-
tes de facer pública a miña re-
nuncia, presentei dúas iniciativas
parlamentarias.

Que lle dixeron os seus
compañeiros?

Aqueles que non sabían na-
da, que eran a maioría, porque
este tipo de decisións non son
para vocealas, comentáronme
que respectaban a miña decisión
e que botarían en falta a miña
presenza. Non comparten que di-
mitise, pero apoian e compren-
den o que fixen. Pero que quede
claro que no abandono nada, nin
racho con nada.

E a oposición?
A resposta viuse no Parlamen-

to logo de despedirme. Eu diría
que fun tratada con moito respec-
to e incluso diría que con cariño.

Fixo moitos amigos na opo-
sición ao longo destes anos?

Teño amigos de todas as ideo-
loxías porque penso que a amiza-
de debe estar por riba de todo iso.
No Parlamento tiven un trato cor-
dial con case todo o mundo e che-
guei a ter máis relación con al-
gunhas persoas. Por exemplo, do
Grupo Popular leveime sempre
moi ben con Manuela López Bes-
teiro, Susana López Abella, Celso
Currás ou Maximino Rodríguez,
entre outros. No PSOE leveime
sempre moi ben con Francisco
Cerviño ou Isabel Salazar. Inclu-
so nas interlocucións directas con
cargos públicos, como Hernández
Cochón ou Romay Becaría, a re-
lación foi de máximo respecto,
como ten que ser entre compañei-
ros de traballo.

Os medios falaron nun
principio de vostede como a
cara amábel do Bloque e des-
pois cambiaron radicalmente o
discurso sobre a súa persoa.
Como interpreta esta actitude?

A partir de certo momento
que non quero relatar comeza a
darse de min unha imaxe falsifi-
cada a través da fabricación dun
estereotipo que é útil para a repre-
sión do nacionalismo. Únese a is-
to unha compoñente misóxena.
Segundo ista, o que nos homes é
firmeza e carácter político, nas
mulleres é dureza e non é propio
dese xénero. Pero a pesar disto eu
nunca me autocensurei no desen-
volvemento da miña actividade.
Sei que todo o que se dixo de min
forma parte dunha estratexia de
descrédito do nacionalismo e, en
particular, dunha grave ofensa á
realidade dos feitos.

Corren malos tempos para
o nacionalismo?

Existe unha estratexia a nivel
de Estado para converter o na-
cionalismo no demo e no culpá-
bel de todos os problemas. Pero
se nos poñemos a analizar a nosa
realidade socioeconómica daré-
monos conta de como non só
non avanzamos, senón que ta-
mén recibimos un trato marxina-
dor por parte do Goberno cen-
tral. Ao atraso, que non se palía,
hai que engadirlle un déficit
enorme en infraestruturas, ade-
mais dunhas feridas históricas
que non se curan.♦
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Pilar García Negro
‘É o momento de deixarlle paso á xente nova’

RUBÉN VALVERDE

Foi parlamentaria do BNG durante 14 anos. Filóloga de profesión, o seu la-
bor político centrouse, sobre todo, no eido cultural e lingüístico. Presentou
por sorpresa para a maior parte dos seus compañeiros de partido “unha me-
ditada dimisión”. Pensa que “é o momento de deixar paso a outras persoas”.
Agora vai volver ao seu traballo de profesora na Universidade da Coruña. 

ANDRÉS PANARO
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No primeiro caso, o da ponte, ex-
plicouno moi ben hai uns días o
senador Francisco Cacharro Par-
do cando comentou que o asunto
non se debateu no Senado, “qui-
zais porque non lle corresponde”,
ó tempo que explicaba que vía
dificil que se fixese porque a Le-
xislatura remata ben pronto.

Por se quedaban dúbidas, o
secretario de Estado de Infraes-
truturas, Benigno Blanco, na súa
visita a Lugo, destacou que a
construción dunha nova ponte
sobre o Miño non figuraba entre
as prioridades contempladas po-
lo seu departamento.

No caso do recinto da Feira
Exposición, a morte anunciada
dende hai case un ano semella
avanzar lenta, pero segura.

Cantas protestas e mesmo
detencións de lucenses orixinou
a súa construción, considerada
como un exemplo de feísmo e
de apertura á especulación na
ribeira miñota de Lugo. E canta
demagoxia polos seus animado-
res, algúns dos cales son agora

os que se ofrecen tamén para
facerlle un bo enterro, ou para
buscarlle outro uso que non se-
xan as feiras.

Pero non remata aí a diver-
sión. Dentro duns meses come-
zará a campaña electoral e no-
vamente escoitaremos os de

sempre falarnos dunha nova
ponte, mesmo se presentará al-
gún proxecto para ver se traga-
mos, e outro tanto coas solu-
cións, inexistentes agora, abon-
dosas a bo seguro dentro de na-
da, para o recinto feiral.

A nova ponte de Lugo con-

verteuse nunha mercadoría in-
tanxible, sábese que anda por aí,
pero nin se ve nin se toca, e moi-
to menos se pasa por riba dela.

En tanto, para distraernos, a
polémica luguesa xira agora ó
redor dunha normativa que se
pretende facer efectiva polo con-
cello e que prohibirá pasear os
cans pola Muralla porque ensu-
cian. Como se non houbese
abondo de porquería nos arre-
dores do monumento, infrac-
cións urbanísticas a feito e mer-
da por doquier. Pero son as caga-
diñas dos cans as que molestan,
as que centran a atención muni-
cipal e as que distraen a atención
doutras preocupación máis im-
portantes nesta cidade do escre-
mento que non levanta cabeza.♦

Sen ponte e sen feira
ANTÓN GRANDE

Os lucenses xa sabemos algo máis. De momento coñe-
cemos que nos quedaremos sen nova ponte sobre o Mi-
ño e sen feira exposición porque “non corresponde agora”.

Lugo

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

CAEU O SADAM
A pelota vasca

LOIS DIÉGUEZ

Por fin chegou a Lugo Euskal Pilota, (“Apelota vasca”, no noso idioma), esa
película tan deostada polo governo do estado e mais o PP. Tanto alporizou a
Aznar e a toda a corrente ideolóxica estatalista que a nós quedaran-nos ga-
nas de coñecé-la e valorá-la libremente. As películas, en Lugo, seleccionan-
se para a mocidade apampada pola técnica cinematográfica ianque, e os que
amamos as diferentes criacións doutros países,  temos que agardar, ás veces
vários meses, para poder ver estreas desexadas, ou viaxar a outras cidades da
Galiza.  Para máis leas, a película pon-se nas piores salas de Lugo, como xa
ven sendo habitual cando se trata de algo interesante. Pois ben, “Apelota vas-
ca” é unha grande película, aberta e plural, sobre o tema do nacionalismo
vasco. En carne viva, van-se mostrando as diferentes visións que unhas se-
tenta  persoas representativas (políticos, artistas, xente do comun, hisotriado-
res, psicólogos…) teñen sobre o que pasa en Eukadi. Unha boa fórmula de
diálogo para entender as diversas posturas. Renxe, se cabe, pola autoexclu-
sión oficial do PP. Ao PP nunca lle gostou o debate. Só el ten a razón, seica.
E en vez de dialogar, segue coa santa cruzada en contra dos nacionalismos.
Se nós tivésemos poder mandaríamos esta película a todos os coléxios, a to-
das as famílias, para contrastar, polo menos, as maniqueas campañas mediá-
ticas que nos poñen sobre Euzkadi un dia si e outro tamén. E despois, abri-
ríamos un amplo debate para comentá-la. Sen censuras, sen control. Era o
que queria o seu director, Julio Medem. Por iso seguen a aboura-lo.♦

Subliñado

Vaise o ano e vaise José Mª Aznar. Non hai dúbida
de se vai polo seu pé, como el quixo, mais non foi
por humildade como din os seus amigos, senón

de pura soberbia, pois despois de reinar como césar ab-
soluto non quixo pórse a proba, someterse á incerta e va-
riábel confianza dos cidadáns. E así quixo marchar co-
mo Elías, cara o ceo e arrebatado por un carro de lume.
Marcha polo seu pé, si. Con todo, váise da cena política
envolto polo seu fracaso. Todo nesta fin da súa lexisla-
tura con maioría absoluta, esta lexislatura na que se bo-
tou co seu partido ao monte, son escombros, cascallos.
Recuperou a vella camisa azul bordada “en rojo ayer”

coa súa cuadrilla para facer unha “segunda transición” e
parece que si que a fixo, está aquí diante e vai ser o con-
trario do que el quería: volve plantexarse o papel das au-
tonomías e a existencia de Catalunya e Euskadi.

Ai, si, está aí a confianza na economía, que non
falte. Lástima que sexa unha bonanza económica tipi-
camente española, case as mesmas estruturas de crece-
mento que nos anos sesenta cando os aforros dos emi-
grantes a Europa impulsaban a especulación da cons-
trución. Practicamente é a mesma economía franquis-
ta, esta vez non son os aforros dos emigrantes, agora
son os miles de millóns de euros que Europa manda
directamente a que sopran na popa do crecemento da
construción. 

E o demais..., ruina. Resulta paradóxico que o resul-
tado da etapa neofranquista de Aznar, esta segunda le-
xislatura de hipernacionalismo castelanista, sexa a que
conduciu a esa España, que sempre estivo aí máis ou
menos, a un camiño sen saída. Xa non é posíbel esa Es-
paña, e iso debémosllo a Aznar e o seu partido. Esa Es-
paña é un disparate que rebenta. 

E, na súa furia cega, no seu camiño atolado se-
guindo de pe a pa o modelo do Caudillo  foi, na prác-
tica, non presidente de Goberno, senón xefe de estado.
Na súa teima por acumular todos os poderes dun xeito
unipersoal, como un novo Franquito,  ninguén tratou

con tanto desprezo a todas as institucións, desde o Rei,
até o Exército, até a Xustiza. Xa non digo ao Parla-
mento, ás comunidades autonómas, á cidadanía. Con-
duciu ao Estado a unha verdadeira crise política na
que todo se discute, mesmo fixo que soase por primei-
ra vez o himno de Riego. É un home verdadeiramente
cataclísmico. 

Desde logo, como el quixo, non esqueceremos o seu
paso polo Goberno. Iso si, ha ser polos rexoubes e o ri-
so que nos dará a súa etapa. E non polas novas glorias
imperiales que el pretendeu. 

E, tristemente, como de cote, neste momento no que
todo se reformula a Galiza está peor que nunca; non ten
recambio político. A inmadurez da oposición, o desastre
dos socialistas españois aquí é todo un espectáculo. E o
desconcerto histórico dos nacionalistas, que se ven pro-
longando desde o ano 77 cando a historia os colleu co
paso cambiado, non nos dá esperanza ningunha. O re-
sultado é que a Galiza está desaparecida politicamente.
Aquí goberna o PP e Galiza fíxose invisíbel. O demais
son andrómenas. 

O único que dá esperanza é a sociedade mesma, mais
ésta está presa dun sistema político podre, e dun sistema
de medios de comunicación que é un cárcere. A política
actual e os medios de comunicación impiden o noso pro-
greso e o cambio.♦

O Tempo Aberto

‘Se va por
la barranquilla’
SUSO DE TORO

E CAEU, TAMÉN, UN ESTADO LAICO,
E A INCORPORACIÓN DA MULLER Á VIDA PÚBLICA,
E AS INFRAESTRUTURAS DUN PAÍS,
E UNHA CULTURA MILENARIA, E CRIANZAS,
MOITAS CRIANZAS, TAMÉN, CAERON



A Empresa Nacional de Celulo-
sas, Ence, presentou á Corpora-
ción Georgia Pacific como o seu
socio estratéxico e como unha
empresa ideal para completar o
ciclo da elabora-
ción do papel. As
cifras da compa-
ñ í a  amer i cana
son elocuentes,
segundo Ence; a
saber: unha fac-
turación anual de
18.000 millóns
de dólares, unha
produción de 3,5
millóns de tone-
ladas de papel ao
ano e un cadro de
persoal de 70.000
traballadores nas
súas plantas dis-
tribuídas por todo
o mundo. A mar-
ca máis popular en España desta
empresa é Colhogar.

Pero a Georgia Pacific Cor-
poration ten outras cifras ben
distintas no campo da segurida-
de. Só nos Estados Unidos desde
febreiro de 2001 rexistrou oito
acidentes graves con incendios,
explosións e fugas tóxicas nas
que catro persoas perderon a vi-

da e oitenta resultaron feridas de
distinta consideración. Son datos
ofrecidos pola axencia federal
CSB (Consello de Investigación
de Seguridade e Riscos Quími-

cos dos Estados
Unidos).

Recentemen-
te, o primeiro de
setembro de 2003
dous traballado-
res  resul taron
mortos e moitas
persoas foron in-
toxicadas nunha
fuga de sulfuro de
hidróxeno nunha
planta de produ-
ción de papel si-
tuada no sur de
A l a b a m a ,  n a s
b e i r a s  d o  r í o
Tombigbee,  ao
sur dos Estados

Unidos, nunha localización moi
semellante á factoría ponteve-
dresa de Ence. No acidente tive-
ron que evacuar a un número in-
determinado de persoas para evi-
tar máis vítimas. Na mesma fac-
toría o 16 de xaneiro de 2002 xa
se producira outro acidente moi
grave.

O trece de setembro de 2002

produciuse un derrame de
600.000 litros de alcol negro
dunha planta de papel de Georgia
Pacific no río Croix, no Estado
norte-americano de Maine, ao
norte do país. O vertido provocou
a mortaldade de 3.200 peixes.

O quince de febreiro de 2001,
52 escolares resultaron intoxica-
dos por unha fuga tóxica de gas
non especificado no Estado de
Washington, no noroeste dos Es-
tados Unidos. A emisión tamén
partía dunha fábrica de papel da
Corporación Georgia Pacific.

Os incidentes nos Estados
Unidos desta compañía non só
están relacionados con acidentes
de maior ou menor gravidade, a
Georgia Pacific Corporation ta-
mén tivo problemas co fisco en
1991, cando foi condenada a pa-
gar cinco millóns de dólares por
un delicto de evasión fiscal. Da
importancia desta condena dá
idea o feito de que lle mereceu
figurar na lista dos “Principais
Cen Criminais Corporativos da
Década” dos noventa, que elabo-
rou o profesor do Instituto Tec-
nolóxico de Massachusetts, No-
am Chomsky.

Deforestacións masivas

As actividades da Corporación
Georgia Pacific abranguen a to-
do o mundo e a todos os conti-
nentes. Esta compañía ten fábri-
cas en todas as latitudes, pero es-
tes non son os únicos intereses

que defende. Tamén conta con
explotacións forestais en amplas
zonas de América do Norte, Cen-
tro e Sur América, en África e en
Asia. Tanto onde realiza produ-
ción industrial como nos lugares
nos que ten plantacións ou leva a
cabo tala de zonas selváticas, a
empresa tamén rexistrou aciden-
tes e se enfrontou a conflitos.
Con todo, o feito de que tanto na
Unión Europea como no Tercei-
ro mundo non haxa unha axencia
que sistematicamente recolla da-
tos dos acidentes impide que se
coñeza globalmente a sinistrabi-
lidade das súas factorías.

A pesar da falta de transpa-
rencia de datos, algúns conflitos
traspasaron as fronteiras locais.
Sobre Indonesia, por exemplo, a
norte-americana Rede de Acción
sobre Selvas denunciou non só a
deforestación sistemática por
obra da Georgia Pacific, senón
que tamén lembrou a colabora-
ción coa ditadura do xeneral
Suharto nunha trama para arreba-
tarlles aos indíxenas as terras da
selva e explotar industrialmente
os seus recursos madeireiros.

Deste xeito, as denuncias con-
tra a Georgia Pacific no Primeiro
mundo están relacionadas cos
acidentes pola actividade trans-
formadora e no Terceiro coa ex-
plotación irracional e abusiva dos
recursos naturais. Agora, chega á
Galiza a implantar unha fábrica
pero tamén desembarca nunha
zona de produción de madeira.♦
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colleu
o fusil
XESÚS VEIGA

Fraga tiña un plan:
abandonar a política acti-
va coa imaxe mais

distanciada posibel da sua
inequívoca traxectoria biográ-
fica. Para desenvolver ese
plan apostou pola defensa  -
en foros mediáticos ou acadé-
micos suficientemente
alonxados de calquera
compromiso práctico no seo
das institucións
parlamentares- dunha acotada
reforma constitucional. O re-
sultado tiña a dose de singula-
ridade adecuada para suscitar
o impacto mediático pretendi-
do: o “pai” da Constitución
que tiña sido mais reticente
co estabelecimento do Estado
das Autonomías convertia-se,
agora, nun demandante verbal
de mais autonomía no deseño
do sistema.

Asi como o Prestige
deixou sen contido real os
acenos dialogantes iniciados
ao comezo do ano 2002, as
propostas de reformas estatu-
tárias e constitucionais
formuladas polo governo vas-
co e polo novo governo cata-
lán colocaron ao presidente
da Xunta diante dunha encru-
cillada. Ou acreditaba na von-
tade das suas propostas refor-
madoras e aceitaba abrir un
proceso de negociación –sen
condicións previas- con todos
aqueles interlocutores que
ofrezan propostas de cambio
no modelo territorial ou
apelaba a ese principio de au-
toridade patrimonial que tanto
gosta de exibir e mandaba pa-
rar a discusión sobre a
reforma constitucional. O di-
lema resolveu-no nas últimas
semanas citando dous artigos
da Lei de leis –o que permite
a intervención do Exército
para asegurar a unidade terri-
torial do Estado e o que posi-
bilita a suspensión das
decisións tomadas por un go-
verno autónomo- e berrando
“Viva España”.

Fraga regresa ao seu par-
ticular ponto de partida. Se él
non pode facer a reforma que
quere facer non está disposto
a que outros protagonistas
tomen a iniciativa. E ponto.

O nacionalismo galego
ten dous traballos para os
vindeiros meses. Convencer
a unha maioría da sociedade
galega que un incremento da
capacidade de autogoverno
promove maiores niveis de
benestar colectivo e ser quen
de estabelecer pontos de con-
verxencia sustantivos coas
propostas que se fan dende
Catalunya e o Pais Vasco. Tal
vez, a partir de marzo, pode-
remos saber se estamos ante
o incio dunha nova andaina
na vida política do Estado ou
deberemos agardar mais tem-
po para que maduren os pro-
xectos de cámbio que hoxe
se formulan. Por se acaso,
Fraga colleu o fusil.♦

Nos tres últimos anos Colhogar tivo numerosos acidentes con mortos

A nova socia de ENCE na lista
das ‘Cen corporacións criminais’

H. VIXANDE
A Corporación Georgia Pacific, con sede central en Atlanta (EE
UU), é a socia elixida por Ence para a nova planta de elaboración
de tisú que complete o ciclo produtivo do papel de Celulosas de Ponte-
vedra. A Georgia Pacific rexistrou numerosos acidentes con vítimas
mortais nas súas fábricas e chegou a ser condenada por evasión fiscal.

A Georgia Pacific
Corporation
foi condenada
por evasión fiscal
en 1991 e
tivo que pagar cinco
millóns de dólares.

Varios directivos de ENCE foron condenados por delito ecolóxico.                                                                                                                                                         A.N.T.



Raiaba o sol esplendidamente so-
bre a ría de Arousa cando, perto
do mediodía do luns, 22 de de-
cembro, o dono do bar “Lino” de
Araño (Rianxo), Manuel Sabori-
do, servía copas coa vista e a ore-
lla postas no televisor e na radio.
O “gordo” parecía atrasarse,
mais por fin saíu. O 42.473.
“María, ese non é o noso? Vai
mirar, corre”, dí-
xolle a súa dona,
María Gey, que
tamén atendía os
clientes. Era o de-
les. A lotaría le-
vou a Araño máis
cartos que o ‘Pla-
no Galicia’. Oi-
tenta millóns de
euros, que, repar-
tidos entre os
1.700 habitantes
que ten a parro-
quia, dá unha me-
dia de 47.058 eu-
ros por cabeza.
Nunca tanto carto
se vira xunto no
lugar onde está o
hórreo máis grande do mundo,
con permiso dos de Carnota.

O cava empezou a correr até
esgotar as existencias do bar, pero
os veciños logo levaron o que tiñan
nas súas casas xa pensando no Na-
dal. En Araño vive xente modesta
–moitos deles emigrantes en Suíza,
Madrid e Canarias–, que se adica á
pesca ou a traballar na construción.
“Somos ricos, millonarios”, co-
menzaron a berrar os rapaces men-
tres saltaban contentos. “Vaise fo-
der o que me vendeu o coche. Ago-
ra heille pagar os prazos de golpe”,
dicía un deles. “As plaquetas que
esperen. Hoxe non poño máis”, ex-
clamaba outro ao seu carón, que
aínda traía posta a funda de alba-
nel. Pedro Piñeiro, alcalde de Rian-
xo, tamén se sumou á celebración
e non paraba de dar e recibir abra-
zos. Era o único de gravata e pron-
to lla puxeron pingando co cons-
tante estourido de botellas de cava.

120 millóns de euros

Apenas catro quilómetros más
abaixo, na “rebelde” Taragoña
–quen se lembra de cando amea-
zaban o arcebispo de Santiago
con volverse protestantes se non
lles repoñía o cura que lles quita-
ra?– non cabía unha agulla na ad-
ministración que vendeu o núme-
ro premiado. Aos seus donos,
Ramona Piñeiro e o seu home,
Anxo Ces, non lles collía a ale-
gría no corpo, a pesar de que a
eles non lles tocou nada. “Abón-
danos con facer rica a tanta xen-
te. Nunca repartiramos unha for-
tuna coma esta, e abofé que non
hai nada máis grande no mundo”.

Esta parella, que leva 22 anos
vendendo lotaría, levou á zona 120
millóns de euros, case 20.000 mi-

llóns de pesetas, a maior parte de-
les repartidos no concello de Rian-
xo, que ten 12.000 habitantes. Ade-
mais do “tesouro” que ficou en
Araño, o café “Lar” da vila natal de
Castelao, propiedade de Dolores
Reboiras, tamén distribuíu 80 dos
décimos premiados. A fortuna re-
partida pola administración de Ta-
ragoña tamén viaxou á cercana pa-

tria do poeta Avilés
de Taramancos,
perto de Noia, da
man dun comer-
ciante de chemine-
as, e ao Mesón do
Vento, levada pola
sucursal do Banco
Central Hispano.
Indubidabelmente,
a Administración
de Lotarías núme-
ro 1 de Taragoña
converteuse en la
bruixa d’or de Ga-
liza (a mítica ad-
ministración da lo-
calidade catalá de
Sort). Taragoña
non significa sorte,

como Sort, pero acaba de facer mé-
ritos para irmandarse coa pequena
poboación pirenaica que este Na-
dal vendeu –a maior parte pola in-
ternet– o 1,35 por cento de toda a
lotaría despachada. Quen di que
non vai haber excursións a Tarago-
ña en busca da sorte a partir de
agora? Por se acaso, no “Pachín”, o
restaurante máis clásico da zona,
xa se dispoñen a darlles de comer
aos que pasen polo camiño da are-
lada riqueza.

Pasáballes o mesmo no cerca-
no supermercado “Quenxo” can-
do o cronista entrou mercar unhas
pillas e observou como unha seño-
ra, acompañada do seu home, se
dirixiu á caixeira buscando orien-
tación comercial con estas pala-
bras: “Mire, aconséllenos. Quere-
mos comprar champaña pero nós
diso non entendemos”. Non sei o
que pasaría. De momento, por alí
non se vían botellas de “Chan-
don”, “Veuve Clicot” ou “Dom
Perignon”. Pero han chegar, segu-
ro. Como xa chegaron o primeiro
día os cazafortunas dos bancos e
os vendedores de coches caros,
que a penas se camuflaban nos ba-
res da celebración como quen apa-
rece como se pasara por alí de vol-
ta dun enterro polo seu modo de ir
vestidos. Até o punto de que un
deles confundiu o cronista e pre-
guntoulle: “Y luego, tú de que en-
tidad eres?” Amin sobroume tem-
po para responderlle: “Eu son do
Banco de Londres. E ti debes ser
do de Inglaterra”. O que non pui-
den averiguar aínda é se tamén ca-
eron por Rianxo os compradores
dos “décimos premiados” que tan-
to buscan os que teñen cartos para
branquear. Case sempre acoden
como aguiachos cando choven os
millóns como choveron na parro-

quia de Araño, e, tendo en conta
que estamos en zona “quente”, o
máis seguro é que xa andaran por
alí tratando de “rabuñar”.

En fin, que cando o segundo
domingo de agosto en Araño
volvan sacar en procesión a Vir-
xe dos Milagres, que ten ermida

do século XVII e acostuma a le-
var o manto adornado con bille-
tes, ben sei que non lle han faltar
devotos. Nin a cor dos euros.♦
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En Araño tocan a 47.000 euros por habitante

Máis cartos de lotaría que de ‘Plano Galicia’
PERFECTO CONDE

A lotaría de Nadal volveu visitar Galiza
quince anos despois. Deixou 120 millóns
de euros na parte norte da ría da Arousa.

A mocidade foi a que máis o celebrou.

O alcalde de Rianxo, Pedro Piñeiro, sumouse á celebración. Á dereita, Romona Piñeiro e Ánxel Ces, os loteiros de Taragoña.

Non puiden
averiguar se tamén
caeron por Rianxo
os compradores
dos ‘décimos
premiados’,
que tanto buscan
os que teñen cartos
para branquear.

Ambiente no bar Lino.                                                                                                                         Reportaxe Gráfica: P.C.



No novo método de presentar os
OXE, o Goberno central inclúe o
investimento das empresas priva-
das coma se fosen gastos que o
erario público vai destinar a cada
comunidade. O Deputado Fran-
cisco Rodríguez preguntou no
Congreso o motivo polo cal se
incluían os investimentos priva-
dos dentro dos OXE nos portos
galegos. Na resposta que deu o

Ministerio de Fomento explican
que é porque “o 85% do total in-
vestido pola iniciativa privada re-
verte na Autoridade Portuaria. É
dicir, finado o prazo concesional
das infraestruturas construídas,
pasan a ser propiedade do porto”. 

Sen embargo, a maior parte
das partidas de investimento pri-
vado nos portos galegos non van
pasar a ser propiedade pública. Por

exemplo, a planta licuadora de gas
que se prevé establecer en Ferrol
vai ser construída por unha entida-
de privada que explotará as súas
actividades. Isto débese a que a
maior parte dos investimentos pri-
vados non teñen relación directa
con actividades portuarias, senón
que son negocios que se instalan
no porto. Estas empresas buscan, a
meirande parte das veces, un solo
barato e un aforro en custes de
transporte para dar saída marítima
aos seus produtos. É o caso da
planta de gas licuado ou da insta-
lación para carbón “Proxecto Me-
dusa” da Coruña ou as naves de
ampliación no Berbés de Vigo. 

Noutras ocasións, estes investi-
mentos privados tratan de aprovei-
tar a situación céntrica dos portos
para desenvolver alí unha activida-
de económica. Neste ano presentá-
ronse proxecto como un aparca-
doiro subterráneo na Coruña ou un
centro comercial en Vigo. Respon-
sábeis de Fomento argumentan
que “a decisión de que un promo-
tor privado ubique as súas activida-
des empresariais nun porto ven
unicamente condicionada polo seu
tipo de actividade, sendo unha de-
cisión absolutamente libre en fun-
ción das regras do mercado”. Ad-
miten, polo tanto, que calquera em-
presa pode instalarse no porto sem-
pre e cando pague o establecido.

Esta concepción do porto, leva
a que se fagan cada vez máis ate-
rrados para albergar a empresas
que nada teñen que ver coa activi-
dade mariña. “En Galicia eses ate-
rrados teñen o agravante de que
acaban co ecosistema das rías, que
é único no mundo”, declara un
dos responsábeis da Plataforma
para a Defensa da Ría de Vigo. 

Segundo Francisco Rodrí-
guez, “este xeito de presentar os
orzamentos é censurábel por tres
razóns. En primeiro lugar porque
mesturan o investimento público
co privado. En segundo lugar,
porque recoñecen que a meiran-
de parte das iniciativas privadas
non teñen que ver con activida-
des portuarias. E, para finalizar,
porque moitas destas iniciativas
que se anuncian pode ser que
non se leven a cabo, tal e como
ocorre todos os anos”. 

En total, o investimento priva-
do nos portos galegos vai ser de
208,59 millóns de euros. Pola súa
banda, o investimento público re-
collido nos OXE é de 113,7 mi-
llóns de euros. En total, o Gober-
no central destinará 927 millóns
de euros a portos en todo o Esta-
do. Polo tanto, Galicia percibiría
para o conxunto dos seus portos
un 11% do total orzamentado. De
feito, o primeiro porto galego en
volume de investimento no perío-
do 2000-2010, segundo datos ofi-
ciais do Ministerio de Fomento, é
o de Vigo e ocupa o número 14.♦

O nadal e os cambios
socioeconómicos

MANUEL CAO

Pouco ou nada queda do sistema de celebracións navideñas vi-
xente en Galicia até hai ben pouco. Os cambios acaecidos na
sociedade e a economía galega traducíronse na práctica desa-
parición do mundo rural debido ao éxodo masivo as nosas vi-
las e cidades e á emigración exterior deixando amplas zonas do
interior ocupadas por xesteiras, silveiras e toxais. O esmorece-
mento demográfico do rural galego traduciuse na descapitali-
zación antropolóxica, lingüística, asociativa e festeira e facili-
tou o avance dos modelos e costumes uniformizadas importa-
das e difundidas pola presión da publicidade comercial e dos
medios de comunicación de masas. Non foron menores os
cambios producidos no seo das áreas máis urbanas orientadas,
neste caso, a un sistema de valores no que a lóxica individual
converteuse no elemento constitutivo e dinámico predominan-
te. Citamos, agora, algunhas das consecuencias que os cambios
socioeconómicos inducen nas celebracións actuais do Nadal.

1.- As festas de Nadal son hoxe un factor de creación de ne-
gocio multidireccional no que están case ausentes os valores es-
pirituais ou relixiosos de tempos recentes. Os valores econó-
micos priman mesmo nas celebracións da Igrexa tal como ratifi-
can as viaxes mercantís do Papa ou o propio Xacobeo. As em-
presas teñen que aproveitar este momento para incrementar o seu
volume de vendas e capturar as rendas extraordinarias de finais
de ano presionando os consumidores mediante estratexias de téc-
nicas de mercado destinadas a estruturas familiares e sociais moi
diversas. O Nadal actual é a apoteose dun consumo diversifica-
do que responde á satisfacción de necesidades cambiantes.

2.- O desartellamento das familias derivado do incremento
dos conflitos internos entre todos os membros da “unidade fa-
miliar” transforma estas datas en momentos de ledicia, abate-
mento ou violencia segundo as diferentes e asimétricas circuns-
tancias da vida das persoas. A distancia sideral entre a realidade
económica e a mentalidade social inter e intra colectivos con-
verte o Nadal nun período de excesos típicos que colmean nas
celebracións de fin de ano. A desunión familiar e o incremento
dos fogares unipersoais está a modificar a estrutura das celebra-
cións sendo xa frecuentes as viaxes turísticas dos máis novos e
o internamento e/ou marxinación dos maiores e enfermos.

3.- O Nadal estase a transformar nun período altamente com-
petitivo sen apenas tregua e concesións ás relacións de coopera-
ción, solidariedade e axuda aos máis febles. Só certos grupos e
institucións seguen mantendo estruturas de asistencia e apoio so-
cial esenciais para amplos colectivos de persoas soas, pobres ou
marxinadas. Nas cidades e no mundo rural, os vellos e enfermos
son os perdedores do Nadal moderno, pois moitos deles sufriron
directamente o cambio dunha sociedade na que os maiores eran
valiosos para a unidade familiar a outro modelo no que os vellos
se trasformaron no refugallo, no residuo dunha vida caducada.

4.- O neno é o motor básico arredor do que xira o Nadal. En
torno a eles estrutúranse as principais estratexias socioeconómi-
cas converténdose en reclamo para os vendedores, vencello para
as estruturas familiares e dinamizadores do consumo masivo. A
desigual distribución da renda converte en frustración o conflito
entre desexos e realidades e agrava a percepción da inxustiza so-
cial en momentos de oficial felicidade. A escaseza de nenos e a
inestabilidade e desartellamento familiar mitiga o efecto integra-
dor dos rapaces quedando, sobre todo, como activadores do con-
sumo. Novos colectivos de persoas soas pero con certo poder ad-
quisitivo están a inducir novas actividades de ocio e entretene-
mento que apenas teñen xa relación co Nadal tradicional.♦

‘Nas cidades e no mundo rural,
os vellos e enfermos son os perdedores

do Nadal moderno”
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O Ministerio preséntaos
como parte dos orzamentos do Estado

Os investimentos privados
nos portos non gardan relación
coas actividades portuarias

Investimentos máis significativos en cada porto

Previsión para o 2004
en millóns de euros

Autoridade Portuaria da CORUÑA
Complexo explanada no peirao de trasatlánticos ................................. 19,18
Instalación para carbón “Proxecto medusa” ............................................ 6,00
Aparcadoiro subterráneo dársena Mariña-Parrote .................................. 4,00

Autoridade Portuaria de FERROL
Planta de GNL ....................................................................................... 84,14
Equipamento taller bloques planos ......................................................... 1,60
Cruce e impulsión da Malata ................................................................... 8,80
Equipos de manipulación ........................................................................ 2,86

Autoridade portuaria de VIGO
Auditorio ................................................................................................. 42,10
Centro comercial ................................................................................... 18,03
Terminal de contedores de Bouzas ......................................................... 3,00
Nova terminal Ro-Ro ............................................................................... 2,00
Naves ampliación do Berbés ................................................................... 1,20

Investimentos privados estimados para o 2004
(En millóns de euros)

Autoridade Portuaria da CORUÑA ........................................................ 30,99
Autoridade Portuaria de FERROL ....................................................... 101,27
Autoridade Portuaria de VIGO ............................................................... 76,33

RUBÉN VALVERDE
A meirande parte do investimento privado nos portos galegos
non ten relación con actividades portuarias. Así o recoñece o
Ministerio de Fomento nunha resposta parlamentaria ao depu-
tado do BNG, Francisco Rodríguez. Ademais, o Goberno cen-
tral volveu incluír na presentación dos Orzamentos Xerais do
Estado (OXE) os investimentos privados, como se fosen inves-
timentos públicos en Galicia. A planta licuadora de gas de Fe-
rrol, un auditorio e un centro comercial en Vigo ou un aparca-
mento subterráneo na Coruña son algúns dos proxectos que o Go-
berno central considera “investimentos do Estado nos portos”.

PACO VILABARROS
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Lembranza do Prestige en Fuerteventura. A Asociación Alexandre Bó-
veda de Fuerteventura fixo a súa presentación oficial o pasado 19 de novembro na biblioteca munici-
pal de Puerto Rosario. O acto serviu para lembrar o primeiro aniversario do afundimento do Prestige
e servir de irmandamento entre as comunidades canaria e galega. No acto estiveron presentes o alcal-
de de Carnota, Xosé Manuel García (segundo pola esquerda), o conselleiro de Medio Ambiente do Ca-
bildo de Fuerteventura, Lázaro Cabrera, o presidente da ‘Alexandre Bóveda’, Xurxo Rodríguez e o
presidente da Casa de Galiza, Antonio Queixerio. Ao final do acto, leu uns poemas alusivos ao nau-
fraxio Manuel dos Santos (Viqueira), histórico militante nacionalista galego (terceiro pola dereita).♦

Josu Jon Imaz é o novo presidente
do Euskadi Buru Batzar do PNV
(tal e como adiantamos aquí hai
uns meses, ver A Nosa Terra do 24
de xullo), tras vencer a Joseba Egi-
bar no proceso interno de sucesión
de Arzalluz. Imaz foi electo con
menos diferenza do previsto, e iso
que contaba co apoio do aparato do
partido en Biscaia e Guipúscoa.
Con Egibar estaba Arzalluz, pero
iso non serviu para lle dar a volta
aos prognósticos. Aínda e todo, a
chave foi un só voto de diferenza
en Pamplona, que fixo que os doce
apoderados deste territorio teñan
que apoiar a Imaz. O complicado
proceso electoral do PNV fai que,
a pesar de que teñan un número de
votos semellantes, os apoderados
asignados a cada territorio deben
votar ao gañador nesa demarca-
ción. De feito, Egibar sacou máis
votos en Biscaia, e non obstante o
resultado dálle este territorio a
Imaz (o máis importante en mili-

tancia). Pero proceso electoral á
marxe, o certo é que hai un novo
tempo no PNV, e un novo tempo
no nacionalismo vasco.

No fondo, non habían grandes
diferenzas entre Egibar e Imaz: os
dous apoian o Plano Ibarretxe, os
dous pretendían facer camiñar a
Euskadi cara á súa soberanía, os
dous cren que a decisión téñena
que tomar os vascos. Non hai, po-
lo tanto, diferenzas políticas; pero
si as hai nas formas: Egibar levaba
17 anos como voceiro do EBB,
cun estilo rexo. Para el, a unidade

entre todos os abertzales era priori-
taria, e ía rematar o camiño come-
zado por Arzalluz. Porén, Imaz é o
que se vén chamando nos últimos
tempos un político de talante
“transversal”. É falso o que lle acu-
san de querer pactar cos socialistas
a calquera prezo, pero é certo que
non é amigo dunha esquerda abert-
zale sometida á ETA. A súa pri-
meira aparición pública foi na in-
vestidura de Maragall, e alí vímolo
falando amigabelmente con Zapa-
tero. Iso é todo un signo. Maragall
e Imaz teñen un talante semellante,

de entendemento entre nacionalis-
tas e non nacionalistas. Ajuria
Enea e a Generalitat serán compa-
ñeiros fieis no devir político estatal
a partir de agora. Pero o novo pre-
sidente do EBB ten outra tarefa: a
reconformación do nacionalismo
vasco. Este 2003 foi un ano de ho-
menaxes a Sabino Arana, o que re-
flecte que hai sectores abertzales
que precisan airearse; o 2004 é o
centenario do nacemento do lehen-
dakari Agirre, o primeiro da Repú-
blica. O seu talante era aberto, se-
mellante ao de Castelao. Ese debe-

ría ser o referente do PNV, máis alá
de que Arana sexa o fundador.

O propio Otegi recoñeceu tras a
elección de Imaz que á esquerda
abertzale non lle gustaba o seu ta-
lante. E iso vai dificultar que se con-
crete a oferta feita por Batasuna de
concorrer ás eleccións españolas de
marzo en candidatura unitaria en
defensa de autodeterminación.
PNV, EA, Aralar e Batasuna nunha
única lista para forzar ao Estado a
unha negociación. Pero para iso hai
un requisito inaplazábel: que Bata-
suna lle diga á ETA que deixe as ar-
mas. Se non, no hai pacto posíbel.
Por primeira vez en vinte anos, a es-
querda abertzale semella disposta a
falar dese tema, as declaracións dos
seus líderes van nese senso. A pre-
gunta é: saberán recoller a pelota do
seu tellado? Serán quen de dar un
paso adiante, de dicir que con vio-
lencia non se pode seguir? O pri-
meiro e único paso debe ser ese: o
que non pode facer Otegi é plante-
xar a película ao revés, como fixo:
“Se hai candidatura unitaria, seguro
que a ETA saberá valoralo”. Pero o
conto non é así, a ETA debe enten-
der que a súa acción impide todo ti-
po de acordo. O único acordo que
facilita a ETA é o do PP co PSOE.

Avinza en Navarra

Por iso mesmo se acaba de consti-
tuír en Navarra o acordo entre
PNV, EA e Aralar para formar un-
ha lista ao Congreso. Iso significa-
rá darlle onde máis lle doe ao PP.
Porque, acaso entende alguén que
xusto no momento no que a ETA
está máis feble e ten menos apoio
haxa máis crispación política? Iso
significa que o que realmente lle
preocupa ao Estado non é a vio-
lencia da ETA, iso, como dixo Ar-
zalluz no seu día “pódeo sopor-
tar”; o que non pode aturar é a pre-
sión de dúas nacións, Catalunya e
Euskadi, dispostas a tomar as súas
propias decisións e consultarlles
aos seus cidadáns se o Estado ne-
ga todas as reivindicacións e nece-
sidades nacionais. Iso é o que ten
que entender a ETA. Será capaz de
facelo? Imaxínanse un escenario,
sen violencia, no que o PNV, EA,
Aralar, Batasuna, ERC, CiU, PSC,
BNG, IU e un sector, aínda que
pequeno do PSOE, bogasen na
mesma dirección? Podería ser a
fin da España de Aznar, e o come-
zo dunha nova fase democrática.♦

Imaz e a unidade entre nacionalistas
DANI ÁLVAREZ

O novo presidente do PNV decidirá se se confirma en Eus-
kadi a liña navarra de facer un novo pacto entre nacionalistas.

Bilbao

O futuro ‘verde’ de IU
C. LORENZO

Gaspar Llamazares alcanzou a reelección como coordenador xeral de
Izquierda Unida con máis das tres cuartas partes dos votos. Este re-
frendo á súa liña non oculta a presenza dun potente sector crítico, moi
dividido internamente, que lle critica á liña oficial o seu camiño de
pactos “sen pedir nada a cambio”.

En realidade, Llamazares ten que comprobar se IU pode recupe-
rar sufraxios nas próximas convocatorias ou seguirá nesa paradoxal
caída en votos e crecemento en poder. Arestora posúe decisión en
Euskadi e Catalunya e só o caso Tamayo lle impediu sentar nos des-
pachos do goberno madrileño.

A liña ideolóxica, sempre amarrada polo comunismo, parece ser
máis translúcida e pronto acabará por chamarse Izquierda Verde, no
vieiro dos partidos centroeuropeos que serven de eixo para a “es-
querda plural”. Non cómpren dogmas nin atadullos co pasado, pensa
Llamazares: a súa doutrina constrúese todos os días nas rúas, procu-
rando saídas imaxinativas para os problemas concretos da cidadanía.
O asturiano gábase en privado de converter o PNV nun partido exem-
plar na xustiza social e de dicir no Parlamento as verdades sen cade-
as electorais, as que lle gustaría dicir moitas veces a Zapatero.♦



A.N.T.
Sadam Husein posibelmente
non fora capturado polo exérci-
to dos EE UU. A versión máis es-
tendida entre os medios árabes
fala dunha entrega a Washing-
ton por parte dos kurdos.

A pista kurda faille dano á
reputación da intelixencia
estadounidense. O con-
servador xornal británico
Sunday Express cita fon-
tes do servizo secreto do
Reino Unido para des-
montar a narración do
apresamento de Sadam
Husein por parte dun ba-
tallón norteamericano.
Segundo os datos vertidos
polo rotativo londinense,
utilizados tamén noutras
publicacións do mundo
árabe como máis críbeis,
foron as espías da Unión
Patriótica do Kurdistán
(UPK) as que averiguaron
o paradoiro do ex presi-
dente iraquí e procederon
á súa detención. Este co-
mando, se teñen razón as
informacións sobre o su-
cedido, tivo ben doado re-
ter a Husein, xa que eran
ben poucos os que sabían
da súa localización e non
había ninguén encargado
de o protexer.

Unha vez no seu po-
der, posibelmente os kur-
dos avisaron a CIA e o
MI6 e alertaron de que a
entrega de Husein non se-
ría de balde. Para varios
xornais exipcios, o grupo

kurdo queixouse do desprezo
dos norteamericanos polas súas
demandas e esixiu pasos decidi-
dos cara á autonomía. En princi-
pio, Washington aceptou as esi-
xencias dos seus aliados do nor-

te e prometeu incluír algunhas
das súas demandas na futura
constitución do Irak.

Isto sucedería unha semana
antes da publicación dos vídeos
do ex presidente con longas

barbas e casa ben coa manifes-
tación kurda en Kirkuk, que
esixiu, o pasado 22 de decem-
bro, que a cidade e a súa pro-
vincia, con 550.000 habitantes
e a maior bolsa de petróleo de

todo o país, se integre no
Kurdistán autónomo e
sirva de punta de lanza
para a súa economía. A
manifestación, convoca-
da pola UPK e o Partido
Democrático do Kurdis-
tán, dominados por ricos
señores da guerra ao ser-
vizo dos invasores, axun-
tou miles de kurdos che-
gados de toda a rexión,
nunha marcha “de pre-
sión” sobre a administra-
ción estadounidense.

Mais o secretario de
Defensa estadounidense,
Donald Rumsfeld, xa ad-
vertiu de que a colabora-
ción cos kurdos non im-
plica que se muden as
fronteiras históricas en-
tre as etnias que forman
“un Irak intocábel en
canto á integridade do
seu territorio”. O Pentá-
gono sospeita de que os
kurdos poidan converter-
se nun problema se au-
mentan o seu poder. Non
só na relación coa expor-
tación de cru senón ta-
mén como atranco para a
fluída relación política
con Turquía, moi teme-
rosa de que actos como o
de Kirkuk acaben por se
producir tamén no seu
propio solo.♦
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En Côte d’Ivoire (Costa de
Marfil), as rendas do cacao ve-
ñen contribuíndo, nos últimos
anos, a financiar un de tantos
conflitos esquecidos. En Mada-
gascar, o futuro da mellor vai-
nilla do mundo estaba presente
na curta guerra civil protagoni-
zada e gañada por Marc Ravalomanana, co
apoio dos EE UU. En Angola, foron os dia-
mantes no seu tempo. En Bolivia, foi o gas
agora. En Colombia, da coca ao café, o con-
trol dos recursos naturais está igualmente
presente na dinámica do conflito, co Plano
USA peneirando sen poder aterrar. Certo que
o do petróleo é o caso máis coñecido e evi-
dente na medida en que o seu control global
está asociado, moi directamente, co dominio
universal, pero non o é o único. É unha ra-
diografía ausente que nos leva case ao come-
zo dos tempos, aínda que esteamos no sécu-
lo XXI e soñemos con chegar a Marte.

Días atrás, nunha visita a Galicia de Carlos
A. Fernández-Jaúregui, da división de Ciencia
da UNESCO e responsábel do primeiro Infor-
me Mundial da Auga, reflexionamos sobre a
auga, tamén un recurso escaso, como fonte de
conflito. Ben se sabe que a relación entre a dis-
poñibilidade de auga dun país, a súa poboa-
ción e o nivel de desenvolvemento desexado
pode xerar tensións entre países con máis ou
menos poder sobre estes recursos, que se utili-
za como un instrumento non militar con fins
bélicos ou é mesmo, directamente, obxecto de
agresión (un encoro, por exemplo) na medida
en que sexa indicativo dun alto nivel de vulne-
rabilidade estratéxica. 

É indispensábel a perspectiva dos re-
cursos para aproximarse á explicación, ás
claves de moitos conflitos que aniñan no
mundo contemporáneo. Porén, están esca-
samente presentes en moitas análises e
mesmo no que debería ser a información
mínima facilitada polos medios de comu-
nicación para que o lector poida ter a vi-

sión global, panorámica e contextualiza-
dora dunha determinada crise. Non todo o
explican os recursos, pero si poden axudar
a comprender máis e mellor as claves ocul-
tas de problemas que en aparencia teñen
difícil explicación.

Sen esquecer que tamén teñen outra
lectura en positivo. Se no control dun de-

terminado recurso está o pro-
blema, tamén aí pode estar a
solución. Previo aos acordos
de Oslo para a paz que non
chega en Oriente Medio, hou-
bo un acordo sobre o uso dos
recursos hídricos entre pales-
tinos e israelís, porque a posi-

bilidade da paz nesta zona é indisociábel da
cooperación na explotación de tan prezado
recurso. O enviado da UNESCO salientaba
en Compostela o valor da auga como fonte
de cooperación. Do seu informe se des-
prende que o historial de cooperación é
enormemente superior ao de conflito agu-
do, ou o que é o mesmo, a auga é moito
mais un vector de cooperación que unha
fonte de conflito, mesmo entendendo este
nun sentido lato, oscilando nese longo aba-
no entre a guerra formal e a hostilidade
verbal leve e non oficial. 

As perspectivas dunha mala colleita de
cacao poden facilitar a reconciliación en Cô-
te d’Ivoire. Moitos plantadores de cacao fu-
xiron das explotacións para refuxiarse nas
cidades, escapando das bandas armadas, pe-
ro a enorme dependencia deste produto, que
representa o 15% do PIB, o 30% das expor-
tacións e o 20% dos ingresos fiscais, está
obrigando as partes a sentar a falar para re-
cuperar un diálogo que garanta a complexa
supervivencia do estado. A quen lle intere-
san as ruínas?♦

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

www.igadi.org

Recursos en conflito
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O control da auga
é un instrumento

non militar con fins bélicos
ou é, mesmo, directamente,

obxecto de agresión”

A mafia
dos
fármacos
MONCHO LEAL

En decembro do ano
2002 a administración
Bush aprobou unha lei

que  prohibía que as
empresas farmacéuticas
que colaboraran na
campaña contra o
bioterrorismo puidesen ser
demandadas. Conseguiu,
deste xeito, protexelas de
futuras reclamacións. A
xigantesca Eli Lilly foi
unha das beneficiadas.
Enfrontábase a máis de
mil denuncias por ter
causado unha epidemia de
autismo por un
conservante que producía,
e que se incluíu nas
vacinas obrigatorias. O
anterior xefe de
operacións de Lilly é o
actual director do
presuposto da Casa
Branca. George Bush pai
formou parte da directiva
de Eli Lilly de 1977 a 1979,
ao deixar de dirixir a CIA.
Donald Rumsfeld,
secretario de Defensa, foi
tamén conselleiro-
delegado de varias
multinacionais
farmacéuticas.

O meirande cártel
farmacéutico europeo, I.G.
Farben, financiou a toma
de poder de Hitler. Logo do
xuízo de Nuremberg foi
dividido en tres empresas.
Unha delas, a Bayer, dispón
de catrocentos
parlamentarios rexionais e
nacionais na Alemaña que
foron altos cargos seus.

Por cada dólar que
invisten as grandes
empresas no mercado
farmacéutico obteñen
1.000. 25 corporacións
controlan o 50% das
vendas. As ganancias son
superiores ás do comercio
de armas ou das
telecomunicacións.

Sudáfrica e o Brasil, que
fabricaron medicamentos
xenéricos contra a sida, 40
veces máis baratos, foron
denunciados nos tribunais
comerciais. Non se pode
permitir perder tanto
diñeiro, proclamou o
presidente da Bayer.

Hai unha campaña
internacional, seguida polo
goberno español, para
desacreditar e prohibir a
medicina natural. Só a
permitirán en forma de
fármacos. O negocio precisa
de enfermos crónicos que
consuman os seus produtos.
Están a favorecer ás
grandes empresas que teñen
os recursos esixidos nas
novas normas. Investígase
para gañar máis cartos, non
para solucionar problemas
de saúde.♦

GONZALO

Medios árabes e europeos afirman que o ex presidente iraquí
non foi capturado polos estadounidenses

A pista kurda da detención de Sadam



CÉSAR LORENZO GIL
O Mundial xuvenil de fútbol
dos Emiratos Árabes deixou
unha boa nómina de futuras es-
trelas. A pesar de que os novos
xogadores carecen da esponta-
neidade de pasadas edicións,
un feixe de novas promesas po-
boarán nas próximas tempadas
as principais ligas do mundo.

Un dos contos que percorren o
mundo do fútbol é que os mun-
diais sub-20 se celebran en luga-
res afastados de Europa para po-
ñérllelo máis difícil aos olleiros
dos opulentos campionatos. O
certo é que, á parte de familiares
dos xogadores e algunha colonia
de emigrantes nos Emiratos, as
bancadas estaban poboadas por
cazatalentos e xornalistas.

En realidade, a meirande par-
te dos xogadores xa foran descu-
bertos en campionatos anteriores
porque o mercado do fútbol xa
comeza a traballar cando estes
rapaces tiñan catorce ou quince
anos. Agora con 20 xa hai algúns
que están máis ca descubertos.
Contodo, nos campos do Golfo
Pérsico víronse esbozos de gran
fútbol e son varios os nomes que
nos resultarán familiares a todos
en poucos anos.

Ismail Matar (EAU). Nado
en abril do 1983, este media pun-
ta polo centro logrou o balón de
ouro do Campionato por abru-
madora maioría. O xogador do
Al-Wahda local converteuse no
símbolo do crecemento especta-
cular do fútbol asiático na última
década e xa se baralla o seu no-
me para engrosar o equipo xuve-
nil dalgunha gran liga europea
(Alemaña, Bélxica ou Holanda
parecen os seus destinos favori-
tos). Grazas a el, o equipo anfi-
trión pasou a cuartos de final e
demostrou unha técnica formidá-
bel, fabulosos cambios de ritmo
e xeniais regates.

Dudu Cearense (Brasil). É
de Fortaleza e aos seus 20 anos
xa xoga no Vitória de Bahia, da
serie A do Brasileiro. Gañou o
balón de prata mercé á súa poli-
valencia. Pode xogar tanto de
mediocentro defensivo como de
mediapunta. Ao xeito dos gran-
des mediocampistas brasileiros,
soubo impoñer a súa velocidade
e sabedoría en defensa e en ata-
que, con catro goles, o que ta-
mén lle valeu o galardón de bota
de bronce.

Daniel Alves (Brasil). O la-
teral dereito do Sevilla é xa unha
estrela. A súa cotización subiu
moitos enteiros e incluso o seu
nome soou como posíbel “galác-
tico” do Madrid de aquí a poucos
anos (agora está cedido polo
Bahia). Conseguiu o balón de
bronce nos EAU grazas ao seu
caudal ofensivo. Carrileiro típi-
co, con maior poder de ataque
que de defensa, fíxose protago-
nista nunha selección chea de in-
dividualidades. No Brasil xa fa-
lan del como do substituto natu-
ral de Cafu.

Ed Johnson (EE UU). Ten 19
anos e logrou arrebatarlle o pro-
tagonismo ás estrelas estadouni-
denses (Freddy Adu e Bob Con-

vey) ao conseguir a bota de ouro
do campionato con catro tantos e
unha asistencia. É un mediapun-
ta dereito moi potente, con gol e
forza física suficiente para dei-
xar os seus marcadores coa lin-
gua fóra. Aínda que xa dixo que
quere seguir xogando nos Dallas
Burn, a feble Major League Soc-
cer pode facer bo negocio ven-
déndoo a Holanda ou Inglaterra. 

Daisuke Sakata (Xapón).
Bota de prata nos EAU e ídolo
dos fans do Yokohama Marinos.
Dianteiro rápido e eficaz, logrou
o gol de ouro no encontro ante
Corea do Sur. Pode denominarse
a principal sorpresa do campio-
nato e algún equipo italiano xa
lle ofreceu “vender camisolas”
en Europa.

Andrés Iniesta (España).
Xa non sorprende a ninguén a
calidade do albaceteño do Barça.
Refrendou nos Emiratos que é
unha das máis firmes promesas
españolas e logrou o recoñece-
mento dos xornalistas, que se
preguntaban como era posíbel
que non fose titular no seu equi-
po. O seleccionador pontevedrés
Armando Ufarte usouno de me-
diapunta e rendeu a gran nivel.
Quizais Rijkaard conte con el
como recambio de Ronaldinho.

Iain Hume (Canadá). Dian-
teiro de forte carácter (tinxiu a
cresta do cabelo coas cores da
súa bandeira) e gran potencia fí-
sica, aos 20 anos xa é a máis im-

portante referencia do novo fút-
bol canadense. Fichado polos
Tranmere Rovers ingleses, a súa

progresión dependerá moito da
súa capacidade para brillar ta-
mén cando o resto do equipo non

traballa para el (dos catro goles
do seu equipo, el marcou tres).

Milan Ivana (Eslovaquia).
Non ten posición fixa este me-
diapunta rápido e poderoso fisi-
camente. Pola banda, polo centro
ou incluso como atacante, desta-
cou pola súa visión de xogo e va-
lentía. Obviamente, o modesto
Trencin parece fraco destino pa-
ra un futbolista chamado a facer
cousas grandes en Europa.

Alexandr Geinrikh (Uzbe-
kistán). O seu país aínda está
verde e pasarán anos até que des-
taquen en Asia mais este diantei-
ro de 19 anos do CSKA de Mos-
cova parece chamado a seguir os
pasos do seu compatriota e com-
pañeiro nos EUA, Ilias Zeitu-
laiev, xa no Juventus de Torino.
Rápido e moi técnico.

Javier  Mascherano (Ar-
xentina). A pesar do fracaso do
cuarto posto arxentino, o organi-
zador do River Plate mostrou
gran madurez a pesar dos seus 19
anos. Nun equipo abafado pola
súa propia sona, o miúdo medio-
campista soubo tomar responsa-
bilidade cando as cousas se com-
plicaron e suplir co seu esforzo a
carencia de ideas de Cavenaghi e
demais dianteiros.

Stephen Elliott (Eire). Efi-
caz, traballador e dotado dun ex-
cepcional olfacto de gol. O dian-
teiro centro comandou durante
varios días a táboa de goleadores
e, finalmente, os seus tres tantos
pódenlle dar meirandes oportu-
nidades de xogar como titular no
Manchester City.

Arouna Koné (Costa de
Marfil). Férreo mediapunta con
gol, o xogador do Roda holandés
é xa un veterano aos seus 20 anos.
Malia o fracaso do fútbol africano
(que non colocou ningún equipo
nos cuartos de final), este xogador
simboliza moi ben unha xeración
de futbolistas que pasan da moci-
dade á idade adulta rapidamente,
nos campos de Centroeuropa.♦

N
º 

1.
11

0 
●

D
o 

24
 d

e 
de

ce
m

br
o 

de
 2

00
3 

ao
 9

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

04
 ●

A
no

 X
X

V
II

O Mundial sub 20 dos EAU confirma o progreso en Asia 

As novas figuras do mercado do fútbol

O céltico Iago Bouzón foi o úni-
co galego titular nos EAU. Só
faltou ao partido inaugural dian-
te da Arxentina mais desde en-
tón ocupou o lateral dereito até a
final. En palabras do ponteve-
drés Armando Ufarte, “a súa
progresión foi magnífica, aínda

que é algo tosco sacando o ba-
lón”. Mais o certo é que o re-
dondelán tivo que adaptarse a
unha posición estraña para el
–no Celta B xoga como central–
e resolveu con corrección todos
os seus desafíos. Na final diante
do Brasil controlou as subidas

de Daniel Carvalho e Dudu.
O outro galego convocado

con España era o porteiro dos
xuvenís do Barcelona Rubén.
O de Coristanco non tivo opor-
tunidades de xogar, dado o bo
papel do gardamallas do Éibar,
Asier Riesgo.♦

Iago Bouzón volve reforzado

A selección brasileira mereceu o título polo labor realizado no campionato, mais na final foi inferior a España.

Iago Bouzón, á esquerda, foi un fixo no once do pontevedrés Ufarte.



O camiño
de Del Riego
Camiño andado é o título das memorias
do galeguista Francisco Fernández del
Riego que vén de publicar e presentar a
editorial Galaxia, a mesma que el fundou
hai máis de cincuenta anos. A súa figura
atravesa a nosa historia contemporánea da
que o autor é actor e testemuña. Del Rie-
go bota man da memoria para contar a súa
historia de xeito “honesto” e “fielmente”.
Xaime Illa Couto, Víctor Freixanes, Xosé
Luís Franco Grande e Uxío Labarta partici-
paron co autor na presentación en Vigo.♦

Cen mil visitas
á BVG
Cando aínda non se cumpriron os dous
anos de existencia, a Biblioteca Virtual
Galega celebra as cen mil visitas a este
portal da literatura galega que ten aberto a
Universidade da Coruña. A BVG inaugu-
rouse en febreiro do 2002 e xunto ás en-
tradas dos autores nas que se recolle bio-
grafía, bibliografía, obra para lectura ou
audición e novidades, ofrécelles aos seus
visitantes notícias do mundo cultural, pu-
blicación de obras, un espazo para os novos
creadores e a posibilidade de comunicar-
se por correo electrónico cos escritores.♦

Vik Muniz no CGAC
A do artista brasileiro Vik Muniz vai ser
unha das exposicións que peche o ano
no Centro Galego de Arte Contemporá-
nea de Santiago, xunto coa mostra de
debuxos de Marcel van Eaden ou a co-
lectiva “Esperando unha chamada”. De
Muniz pódense ver por volta de medio
cento de obras que mostran a súa parti-
cular e recoñecida traxectoria ademais
dalgunhas pezas da serie Imaxes de
chocolate que o autor presenta por pri-
meira vez en Galiza. O artista traballa
con materiais como aramio, azucre ou
chocolate cos que compón imaxes, ás
veces moi coñecidas, que logo fotografa.♦

échase o 2003 e comeza o ano xubi-
lar que xa hai tempo que deixou de
selo para se converter en Xacobeo.
Será ano de grandes espectáculos, a
meirande parte aínda descoñecidos,

que concentrarán boa parte do investimento
público en cultura do ano. Pola contra, en
Coimbra pechan o ano no que foron Capital
Nacional da Cultura e un dos espectáculos de
encerramento é a peza teatral “Cantiga para já”,

unha homenaxe a Zeca Afonso a cargo da
Companhia Teatro de Braga e o Centro Dra-
mático Galego. Para espectáculos en tempo
de festa xusto antes do remate do ano en Vi-
go poderase ver Dillei, o musical ideado por
Carlos Blanco. En tempo de agasallar, chegan
ás librarías as obras poéticas reunidas de Ma-
nuel Rivas, Vítor Vaqueiro e Xosé María
Álvarez Cáccamo, despois de que xa viran a luz
as de Darío Xohán Cabana e Xosé Miranda.♦
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CARME VIDAL
Coñecen os poetas os músi-
cos? Escoitan os músicos os
poetas? Pode facer rock un
lírico sublime? Le en verso
un heavy? A estas e outras
cuestións intentouse dar res-
posta no encontro organiza-
do pola AELG e a AMEL-
GA, as asociacións de escrito-
res e músicos en lingua galega. 

Tres obradoiros, dúas mesas
redondas e un concerto final
compuñan o menú de Clave
sónica, a xuntanza de poetas e
músicos que se desenvolveu
nos días 19 e 20 en Compos-
tela. Durante as dúas xorna-
das, grupos de poetas e músi-
cos reuníronse no Auditorio
de Galiza para prepararen as
pezas que incorporarían ao
festival concerto co que se pe-
chaban as xornadas no Teatro
Principal da cidade. Comeza-
ron os obradoiros o conxunto
formado por Uxía Pedreira,
Guadi Galego, Xavier Díaz e
o DJ Nathan Cárter xunto ás
poetas Chus Pato, María do
Cebreiro, Estevo Creus e Lu-
cía Aldao. A idea previa con-
sistía en poñer música a unha
selección de textos escollidos
con anterioridade pero resul-
tou que o método non daba
funcionado. Contaba despois
o músico Xavier Díaz o abraio
que sentiu cando o proceso se
invertiu e foron os poetas os
que tiveron que traballar so-
bre unha base melódica. Di
que as palabras saían de corri-
do. Ese foi precisamente un
dos cernes das xornadas, que
se estabeleceran nos termos
do encontro. Tanto pola parte
duns como dos outros acep-
touse sen grandes problemas o
descoñecemento recíproco
que existía. Algúns dos músi-
cos, por exemplo, afirmaron
en público non ter oído nunca
os nomes dalgúns dos poetas
da súa xeración cos que parti-
cipaban nos obradoiros. O po-
eta Xavier Cordal explicou
que a súa colaboración con
Luar na lubre viña da amiza-
de con Bieito Romero así co-
mo Uxía Pedreira agradeceu
ter atopado un día no seu co-
rreo un feixe de poemas de
Kiko Neves. A maior parte
dos participantes coincidía en
que é desa relación persoal da
que poden nacer proxectos
conxuntos. Tampouco falta-
ban nomes que conxungan á
vez as dúas facetas: o encon-
tro da música e a poesía na
mesma persoa, como acontece
con Maite Dono, Santiago
Jaureguizar, María do Cebrei-
ro, Xurxo Souto, Luísa Villal-
ta ou Xavier Díaz. 

Ao tempo que nunha sala
poetas e músicos ensaiaban
novas composicións que for-
marían parte do espectáculo,
celebrábanse dúas mesas re-
dondas para debater arredor

da sinuosa relación. “Pese aos
agoiros hai poetas e músicos a
eito, unha fervenza de creati-
vidade” comezou a dicir Xur-
xo Souto no primeiro dos en-
contros no que participou on-
da Jaureguizar, Maite Dono e
o editor de música e poesía
Antón Mascato, moderados
pola escritora Rosa Aneiros.
Arrancaba con optimismo
Souto pero non tardou en dicir
que a realidade falaba de que
vender 300 libros de poesía e
1000 discos é todo un éxito
nun país como o noso. A pesar
desta precaria situación, Xur-
xo defendeu a necesidade de
unión entre os uns e os outros.
“A música precisa da palabra,
ten que rexurdir despois de
vinte anos de música instru-
mental” dixo mentres introdu-
cía algúns dos seus exemplos
preferidos. Mercedes Peón,
Uxía Pedreira, Xavier Díaz ou
as Garotas de Ribeira, as dúas
rapazas de Carnota e o Son
que fan hip-hop en Barcelona.
Tamén avogou pola diversida-
de a cantante, poeta e actriz
Maite Dono, que constata un-
ha e outra vez como calquera
proposta musical que vén de

Galiza acaba por englobar o
andel do folk. Desde o ámbito
da creación Dono dixo que
traballaba tanto na música co-
mo na poesía co mesmo ímpe-
to e que non era quen de en-
tender a unha sen a outra. “O
mellor libro de poesía que lin
nos últimos tempos foi un es-
pectáculo de danza” afirmou. 

Foi Antón Mascato, de Edi-
cións do Cumio, o que optou
por falar de “produto cultural”
para lamentar que cen anos

despois de que se rexistrase en
Galiza o primeiro rexistro so-
noro, “poderiamos meter todos
os cds nunha furgoneta. A par-
te creativa e a económica non
se acoplan”. 

Parellas de feito
sen rexistrar

Tamén Jaureguizar confirmou
o alto grao de creatividade
tanto duns como dos outros
pero dixo que poucos eran os

puntos de contacto entre ám-
bolos. “Case non se fai rock en
galego e hai moi poucos gru-
pos que usen poesía para as
súas letras” sinalou. E puxo os
exemplos de Antón Reixa e
Manuel Seixas como os artis-
tas con cd e libro xuntos. Se-
bas Méndez, de Amelga e
membro de Ruxe-ruxe interviu
no debate para indicar que xa
son poucas as formacións de
rock que funcionan, polas difi-
cultades de creación e mante-
mento, e as propostas que na-
cen responden a novas lingua-
xes como o hip-hop. “Rapaces
que van ao monte facer letras
cunha base rítmica. Sófrese
para crear e aquí hai moitos
funcionarios que escriben, por
iso non nos atopamos” chegou
a afirmar poñendo sobre a me-
sa as distintas formas de vida
que el apreciaba entre escrito-
res e músicos, ou, cando me-
nos, entre boa parte de uns e
outros. “Non hai que vender o
produto a priori, o deber do ar-
tista é ter unha voz propia, de-
fender a autenticidade. A to-
dos nos gustaría ter un merca-
do pero moitos poetas parece
que queren que lles veña ao
sofá da casa” engadiu Yolanda
Castaño, nun debate no que
Antón Mascato lles lembraba
aos artistas que é preciso ta-
mén pensar “en termos de
mercado”. 

“Somos unha boa parella de
feito. O poeta traballa na súa
casa e eu subo ao escenario”
dixo Uxía Pedreira cunha me-
táfora coa que quería expresar
o seu encontro cos textos poéti-
cos, en concreto, coas compo-
sicións de Kiko Neves. Come-
zou Uxía na música escribindo
os seus propios textos tomando
como modelo as coplas tradi-
cionais. Hoxe sabe que ten
cousas que dicir e que quere fa-
celo con música. “Vexo música
e poesía xuntas todos os días e
a todas horas”, engadiu e citou
os novos rapeiros como casos
de “auténticos poetas”. Com-
partiu mesa, moderada por
Marta Dacosta, co escritor Xa-
vier Cordal e o músico Xavier
Díaz, que está a piques de pu-
blicar o seu primeiro disco en
solitario e de composición pro-
pia titulado Músicas de salitre.
“Aínda non apareceu o noso
Vinícius de Moraes” afirmou
Díaz, nunha intervención na
que falou da necesidade de que
“os textos teñan forma de can-
ción”. Para o músico estamos a
vivir “a inercia dos anos no-
venta nos que realmente non
aconteceu nada, foi unha época
destrutiva na que a música can-
tada coa que convivimos foi a
copla da que somos herdeiros”.
Do movemento bravú tira co-
mo lección unha “vocación de
popularidade” que hoxe está
mermada e a urxencia de non
ser só tradicional senón tamén
contemporáneos.♦

Nº 1.110

Do 24 de decembro de 2003 ao 9 de xaneiro de 2004

Ano XXVII

Músicos e poetas en clave sónica
Piden diálogo entre ambas as artes nas xornadas de Compostela

Na efectividade da que falaba
Xavier Díaz incluía a posibili-
dade de que os cativos coñece-
sen de memoria os retrousos
dalgunhas cancións e, na mes-
ma liña, botaba en falta Xavier
Cordal a categoría de “canción
hortera” en lingua galega. “Vi-
viría non sei se mil primaveras
máis pero, cando menos, que-
daríanlle moitos veráns” dixo.
Con ironía falou na súa inter-
vención dunha poesía “moi

preocupada polo sublime” e
unha música que non conta
con ela para as letras das súas
cancións. “Ninguén nos quita
seguir co sublime pero debe-
riamos facer un esforzo para
escribir algo peor” sinalou
Cordal recitando ao tempo as
letras dalgunhas cancións de
sona e pedindo que se recupe-
re un diálogo que existiu nou-
tro tempo. Os músicos non len
poesía e os poetas teñen que

perder o medo á rima. María
do Cebreiro coincidía con
Uxía Pedreira en que os rapei-
ros son os novos poetas sociais
e uns e outros xunto a moitos
máis interviron no espectáculo
final que quería demostrar que
o encontro pode frutificar en
moitas máis cancións. En pou-
cas citas e non moitas horas
prepararon un concerto no que
unha parte dos participantes se
acababa de coñecer.♦

Georgie Dann en galego?

Un momento do acto celebrado en Santiago.                                                                                  Reportaxe Gráfica: A. PANARO

Escritores e músicos nunha das mesas.
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C.V.
Do descoñecido ao descoñeci-
do. De cando tiña vintetrés
anos a vintetrés anos despois.
Nese tempo construíuse a
obra poética de Manuel Ri-
vas que agora se reúne nun
volume editado por Espiral
Maior. O libro ábrese co poe-
ma “Ósos e tellas” e péchase
con “O rap do inimigo”. No
medio trescentas cincuenta
páxinas, seis libros e a “co-
lleita recente” do Rivas po-
sibelmente menos coñecido. 

Na fotografía da capa de Do des-
coñecido ao descoñecido unha
estrada con liña continua e des-
continua desaparece na néboa.
Nos créditos do libro figura que
o autor da instantánea é o propio
Manuel Rivas e ao escoitalo é fá-
cil concluír que esa escolla non é
gratuíta. O autor máis coñecido
da nosa literatura confesa deitar
un coidado especial na publica-
ción desta obra poética reunida.
“Para min é como se fose o pri-
meiro libro” dixo no acto de pre-
sentación en Compostela no que
tamén interviron o editor Miguel
Anxo Fernán Vello e o crítico
Darío Villanueva. Definiuno co-
mo “libro portuario”, que conxu-
ga a condición de punto de che-
gada e de partida e tamén como
compendio das “mulleres que le-
van cousas enriba da cabeza”,
expresión coa que Rivas falou
dos poemas pola súa condición
de ofrecer “información extra”
que só así se pode transmitir. 

Afirma Manuel Rivas que

cando Fernán Vello o convidou
a reunir a súa obra poética sen-
tiu unha sorte de vertixe. “Mais
pagou a pena remexer nas tri-
pas, nas vísceras de quen fun.
Mergullei nesa íntima xeogra-
fía e topei cunha obra imperfec-
ta mais que para min ten o sen-
tido da zona secreta da alma, da
zona portuaria de onde sairán
todas as naos, do moído onde
apoiarán os prolongamentos”,
di o Rivas en “O paxe de ouri-
zos”, texto introdutorio da obra. 

Libro do Entroido, Balada
nas praias do Oeste, Mohicania,
Ningún Cisne e Costa da morte
blues xunto con Anisia e outras
sombras, escrito con Xavier Seo-
ane, son os libros que compoñen o
novo volume de Espiral Maior e
que foron “revisitados” por Rivas.
O escritor engadiu á obra publica-
da en libro o que chama a “collei-

ta recente” e que agrupa co título
“Malabares e ourizos”. 

Varias ideas, unha persoa

O escritor confesa que pasou da
idea xuvenil na que a poesía era
“un estoupido”, unha arroutada
na que “tiña que chegar o gran
poema”, a confiar “noutro proce-
so de creación, na idea de cons-
trución da verba que nos leva a
outra verba”. Di Rivas que ese
cambio pode vir producido por
“non ser Rimbaud” e mantén con
ironía a confianza de que será
“mellor poeta de vello”. Non é da
mesma idea Darío Villanueva pa-
ra quen, pola análise que fixo da
súa obra, Rivas non ten nada que
esperar para ser considerado un
bo poeta. “Vivimos nunha socie-
dade que non permite ter dúas
ideas sobre a mesma persoa. Len-

do as súas reportaxes e a súa na-
rrativa percibo o pulo do poeta”
dixo o crítico, que reivindicou esa
faceta menos coñecida do autor
xunto coa “admiración” que sen-
te pola súa obra. Darío Villanueva
definiu a Rivas como un “escritor
libre que non se sente sometido a
tendencias nin etiquetas”. 

Lembrou Miguel Anxo Fer-
nán Vello, poeta da xeración de Ri-
vas e agora editor seu, que o escri-
tor tiña xa 5 libros de poesía publi-
cados cando viu a luz Un millón
de vacas. “A obra reunida mostra
o home en toda a súa dimensión e
redescobre o poeta que sempre
existiu. Contén as verdades litera-
rias profundas do autor” sinalou
Fernán Vello dun libro que, ao seu
ver, “pasa a ser patrimonio cultural
e literario” e que supón a “grande
viaxe polo cosmos da palabra dun
Manuel Rivas que é poeta”.♦

Manuel Rivas reúne a súa poesía
Define Do descoñecido ao descoñecido
como o seu ‘libro portuario’

Tregua
de Nadal 
RAMIRO FONTE

Vexo un emocionante
documental sobre un
feito acontecido a Noi-

teboa de 1914 na terra de nin-
guén, entre as trincheiras da I
Guerra Mundial. Os xermáni-
cos comezaron cantando
vilancicos e, para sorpresa dos
británicos que descoñecían se-
mellante ornamento, unha ár-
bore de Nadal emerxeu desde
as posicións inimigas. Este
feito deu lugar a un armisticio
de varias horas. Os
adversarios deixaron o acubi-
llo das trincheiras e, sobre o
chan sacrificado, cantaron
xuntos, xogaron ó fútbol, fixé-
ronse agasallos e enterraron
os seus mortos. Folga dicilo:
os xenerais de ambos os
bandos enrabexáronse moito,
e a piques estiveron de tomar
duras medidas disciplinarias. 

De novo, a Grande Guerra,
perante os meus ollos. De no-
vo a lembranza desas dúas
grandes crónicas complemen-
tarias: Tempestades de aceiro
de Ernst Jünger e Adeus a to-
do iso de Robert Graves. A
primeira, alimentada coa
visión do heroe clásico; a
segunda, coa visión do
combatente das guerras
modernas nas que xa non
pode existir a heroicidade. E
eses magníficos versos de Ru-
bén Darío, que hai tempo que
revoan na miña cabeza, e que
din case tanto como o que ex-
presan as testemuñas, os filó-
sofos do nihilismo: “Y en el
nombre de Dios/ casas de
Dios de Reims y de Lovaina/
las derrumba el Obús 42” Is-
to é unha rima e o demais son
contos. O poema titúlase Pax.

O vilancico que cantaban
os alemáns era, xustamente,
Noite de Paz. As trincheiras
coma as liñas paralelas duns
versos tráxicos. Ó que vou,
nunha ocasión lin nun ensaio,
non sei se de Steiner, unha cu-
riosa reflexión: Cantos Ulysses
se deixaron de escribir por te-
ren morto na Grande Guerra
os que estaban destinados a
esta tarefa literaria? É duro
constatalo e, non obstante, a
esta pregunta poderíaselle dar
a volta. Wilfred Owen non se-
ría un dos grandes poetas
ingleses do século XX se non
documentase poeticamente a
guerra. Sen dúbida, un dos
mellores poemas escritos
sobre a barbarie das guerras
dos países civilizados é aquel
de Owen, titulado “Dulce e
decorum est”. Neste a senten-
za latina, que continúa “pro
patria mori” contrasta coa
descrición dun ataque con gas.
Como se acendese as candeas
daquela árbore de nadal, en te-
rra de ninguén, abro a primeira
edición dos poemas de Owen,
e leo. Trátase da miña humilde
resposta á emoción que me
produciou o documental. Por
certo, o poeta caeu o mesmo
día do armisticio: unha ironía
cruel. Aquí comeza outro con-
to. Non precisamente de
Nadal.♦

Manuel Rivas, Dario Villanueva e Miguel Anxo Fernán Vello.                                                                               A. PANARO



Título: Fálame sempre.
Autor: Cid Cabido.
Edita: Xerais.

Desde a primeira palabra do
primeiro relato, Cid Cabido bo-
ta man da primeira persoa. A
fórmula permite que quen le se
sinta acompañado e próximo
ao relator. É un tema que preo-
cupa fondamente a Cid Cabido,
pois a primeira persoa narrado-
ra mantense inalterábel en de-
zasete dos dezaoito relatos dos
que consta este volume. 

Porén, non é a única fórmu-
la da que se alimenta esta estra-
texia de aproximación. A esta
vontade tamén responde o feito
de que a lingua empregada se-
xa preferentemente coloquial,
así como que
as personaxes
sexan tipos
identificábeis
entre calquera
das persoas
que cruzamos
na rúa. Porque
con lingua co-
loquial tamén
se pode facer
boa literatura. 

O relato
que enceta o libro, “O estraño
caso de Cándido Costas Tobío”,
mergullános xa nunha atmosfe-
ra de misterio que xorde inad-
vertida, máscara que, lonxe de
igualar, agacha, como se pode
comprobar logo en “Outra vida
cotiá”, onde ir por pan é unha
dramática aventura. Mais para
entón a atmosfera de misterio
xa entrara de cheo nunha espi-
ral na que á frustración vital se
foron adherindo outros afluen-
tes do río temático. Como a
procura (infrutuosa) da felici-
dade (ese tema tan de Caneiro).
E, sobre todo, a soidade, conse-
cuencia máis inmediata e grave

da incomunicación, da perda da
capacidade para entendermos
os demais e facérmonos enten-
der por eles, pechando o círcu-
lo sintomatolóxico do autismo
(tema recorrente, presente en
dous relatos), a impotencia á
hora de dixerir a opresión da
realidade externa. Realidade
que agacha o misterio no que
semella rutina, misterio que
sempre a sobrepasa, pois nin o
home imprescindíbel (o prota-
gonista de “Mánchester”, o
máis desexado) é quen de ven-
cela, nin o narrador-protago-
nista de “qwertyuiop” pode
asimilala a través de sucesivas
análises da realidade política,
social, lingüística ou, especial-
mente, literaria. 

A partir destes dous relatos,
que ocupan posición central no
volume, a atmosfera tórnase
máis lodosa, chegan os relatos
que camuflan a criminalidade

no cotián, descéndese ao abis-
mo dos habitantes do lixo, para
rematar en pesadelos nos que a
quebra da soidade se antolla
imposíbel, concluíndo no nó da
gorxa de “Flaubert e a formi-
ga”, onde se relata un caso de
incapacidade para a comunica-
ción que pon os pelos de punta.
Mais o relato que pecha o libro
non é este, é “¡Quen fixo ese
disparo”, relato dialogado no
que o narrador desaparece, on-
de dúas personaxes discuten a
cerca da inutilidade da vida.

Dous preciosos relatos este
dous últimos, para poñer ramo
a Fálame sempre, onde Cid
Cabido nos deixa exemplos do
seu mellor oficio narrativo, de-
mostrando habelencia na tarefa
de vestir coas roupaxes do mis-
terio o mundo do cotián (algo
que non é tan sinxelo como
puidera parecer) e empregando
estratexias narrativas variadas

que van desde a fronteira coa
poesía (“Falsa poesía”), á fron-
teira co teatro (“Quen fixo ese
disparo”), a Literatura Mínima
(con maior decisión en “Causa
de forza menor”, mais case
sempre ficando do lado da li-
teratura convencional) ou coa
mesma narratividade, pois, se
a entendemos como desenvol-
vemento de acción(s), “qwert-
yuiop” consiste nunha suce-
sión, ben trabada, de comenta-
rios sobre distintos temas, al-
go polo que moitos autores
optan hoxe en día. 

Porén, a carón dos bons
momentos, non nos aforra ou-
tros, onde algunhas solucións
estilísticas son explicábeis só
desde o descoido na puntua-
ción que puntualmente embaza
o traballo desenvolvido con
éxito noutras ocasións.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Galegos
de Londres
A-Z, de Xesús Fraga, é o libro
dun londinense que mora en Be-
tanzos, dándolle a volta á
historia da emigración.
A experiencia
como galego-
inglés deste es-
critor, a través
de dez relatos
que perfilan o
Londres máis
galego, no que
conviven os diá-
logos dos
veciños da aldea
que se encontran
na metrópole cos mitos da cultu-
ra anglófona. Edita Xerais.♦

Crónica
sentimental
do Bierzo
Galaxia edita a primeira obra
literaria de Antonio Pereira,
Contos da cábila.
Fabulacións no pa-
ís do Bierzo.
Trátase dun
percorrido sen-
timental polo
Bierzo da Gue-
rra do 36 e do
franquismo.
Lembranza ínti-
ma das
vivencias dun
cativo estremei-
ro. Autobiografía novelada
duns tempos familiares de
máis para moitos galegos.♦

Memorias
dun octoxenario
A colección Nume, de
Toxosoutos, presenta Libro das
capitulacións de Xu-
lio Corveira
Andrade, de
Carlos Arias, un
suposto volume
de memorias
dun octoxenario
que decide
contar a súa vida.
Corveira narra o
seu pasado, as sú-
as arelas e metas, o seu vello
eu, como prólogo da súa vida
nun asilo, un paso definitivo
que precisa deixar por escrito
os alicerces da súa existencia.♦

Derradeiras horas
de Hitler
Pilar Buela gañou o Premio
Lueiro Rey de novela con Áca-
ros verdes, unha novela sobre
as derradeiras horas de Adolf
Hitler e a súa comitiva no bún-
quer de Berlín
onde se
acabaron por
suicidar. A auto-
ra pescuda nas
razóns que
tiveron dúas mu-
lleres –Eva
Braun e Magda
Goebbels– para
se inmolaren xunto
cos xerarcas do nazismo. Edita
Sotelo Blanco.♦

Cid Cabido
deixanos
aquí
exemplos
do seu
mellor
oficio
narrativo.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

2. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

3. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.

4. A VIDA QUE NOS MATA.
Xabier López López.
Galaxia.

5. O ARMIÑO DORME.
Xosé Neira Cruz.
Galaxia.

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

2. A MORTE DAS LINGUAS.
David Crystal.
Galaxia.

3. FAROS DE GALICIA.
Lino Pazos.
Galaxia.

4. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.        

Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

5. RETRATOS VOLUNTARIOS.
José Luis Abalo. 
A Nosa Terra.

Tabela das letras

Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

O misterio e o absurdo na vida cotiá
Nova entrega de relatos de Cid Cabido

Cid Cabido.                                                                                                                                                          A.N.T.

Os reis
de

Galicia

AAnnsseellmmoo

LLóóppeezz  CCaarrrreeiirraa

A NOSA TERRA

Unha historia descoñecida narrada a través  dos seus principais protagonistas.
Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados e ao día das últimas investigacións.

Unha obra de gran formato a toda cor,en edición rústica e de luxo.
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Sábado, 13 de decembro; 12 e
pico da mañá, TVG: en troques
de apareceren as reportaxes pin-
torescas sobre festas gastronómi-
cas, as cámaras van retransmitir
un pleno dun concello, van dar
conta, con luz, taquígrafos e
uxieres, dun acontecimento po-
lítico! A canle
galega, permi-
tindo que un
anaco de rea-

lidade non en-
latada se filtre
pola pantalla?
Mais a cousa
ten truco, e do
partido xa se
sabe o resulta-
do. E así vemos
finalmente a
Corina Porro
brandindo o
bastón de man-
do vigués, cal
se da vara do
mago Gandalf se tratase (compa-
ración á que axuda o brillante e
díriase que inapropiado vestido
que loce). E cun tamén arcano
esconxuro (“Erguese a sesión”)
remata a alcaldesa o acontece-
mento puntual e insolitamente
servido pola tele galega.

Nesta mesma liña de servir
en directo o devir político e so-
cial alí onde se presente, unhas
horas máis tarde a televisión es-
pañola interrompe a emisión da
película da sobremesa para co-
nectar coas rúas de Donosti (per-
dón, San Sebastián neste caso).
Alí transcorre a manifestación de
“Basta Ya” ou BY que diría Ur-
daci. Que se saiba, esta platafor-
ma que enche a paisaxe donos-
tiarra cun momentáneo decorado
rojigualda digno da grada ultra
do Bernabeu nos seus bons tem-
pos, non é ninguna organización
“neutral” no político, e menos o
é a causa desta marcha contra o
“plano Ibarretxe”. Non é algo
comparábel a unha manifesta-
ción antiterrorista, por manipula-
das que aparezan en ocasións, ou
se me apuran aos funerais polos
espías do Irak, por propagandís-
tica e cínica que fora a súa trans-
misión. Nestes e outros casos
pódese apelar ao “interese xe-
ral”, termo acuñado para as
transmisións futbolísticas cando
Cascos non se adicaba aínda a
mandar barcos ao quinto pino.

Neste caso (como foi na
transmisión da voda da filla de
Aznar) a desfachatez da mani-
pulación informativa da TVE
volveu marcar cotas chamativas,
ben que xa non sorprendentes.
Sobre todo por omisión, pois
non se conectou en directo inte-
rrompindo a programación nor-
mal coas manifestacións de
Nunca Máis en Madrid (por ci-
tar a máis numerosa, infinita-
mente máis que a de Donosti, ci-
dade onde, por certo, houbo ou-
tra de Elkarri días despóis, con-
denada á “escuridade” informa-
tiva), ou outras coma as marchas
contra o Plano Hidrolóxico (a
que houbera a favor en Valencia,
tamén fora transmitida).

Por certo, que a manifesta-
ción da capital vasca xa fora
“quentada” uns días antes por
Carlos Dávila no seu Terceiro
Grao. Alí levou a María Sangil
e a Rosa Díez. O que entre to-
dos alí dixeron foi auténtico
“porno duro” político. Este Dá-
vila é tan desmesurado que vai
rematar por converterse nun
“freak”, deses que, de mediar
cambio de réxime algún día,
acabarán parodiándose a sí mes-
mos, como Pumares, nas Cróni-

cas Marcianas ou equivalente.
O día que isto pasaba, saía

nalgún xornal a reivindicación
dun político venezuelano para
restaurar a súa fama, protagonis-
ta dun vídeo televisivo trucado
usado alá para acusar os chavis-
tas de dispararlle á multitude,
cando non fora tal. Mais isto dá
igual, o caso é instaurar ideas-
forza, que lle chaman agora, algo
que xa debeu inventar un tal Go-
ebbels no seu día, unha das cales
é consensuar que Chávez é un

ditador (que o votase a xente é
unha anécdota), e pobre do que
se saia do guión. Xa o di o “ino-
cente” e progre Boris Izaguirre
sempre que pode. Na radio gale-
ga, en conversa cun ouvinte ve-
nezuelano, inciden no concepto,
e enlazan a Chávez con Castro e
con Saddam (non se acordaron
de Arzalluz, outro “vilipendiá-
bel” oficial).

A captura de Saddam, ou o
que fora, inunda as pantallas, re-
voluciona as “grellas”. Todas as
teles botan as mesmas imaxes
servidas polo exército americano
ou polas grandes axencias. A
“consulta” forzada ao dentista
máis vista da historia desprende
uns airiños, aires, de campo de
concentración, de película de na-
zis. Mesmo a información aliña-
da e servida á carta non pode
controlar todos os efectos que
pode suxerir unha simple imaxe
ou unha ollada, aínda que sexa a
do chamado sátrapa iraquí.

Menos mal que tras destas
convulsas xornadas veu a placi-
dez do emotivo partido “Zidane
e os seus amigos contra Ronaldo
e amigos, match contra a pobre-
za no mundo” (sic), onde novas
e vellas glorias, das coñecidas
divisas de Nike ou Adidas (tan
comprometidas, por exemplo,
coa explotación infantil) demos-
traron que eles, efectivamente,
están contra a pobreza, a xulgar
polas súas cartillas de aforro.♦

GONZALO VILAS

Revista de
Arqueología
Nº 261. Ano 2003. Prezo 6,61 euros.
Dirixe: Nacho Ares.
Edita: MC Ediciones.

Begoña del Casal investiga a
posibilidade de que xa os
exipcios coñecesen métodos
anticonceptivos avanzados,
como o
diafragma.
Nacho
Ares entre-
vista a
Félix
Cervera, co-
leccionista
de arqueolo-
xía. Georgi-
na Muskett
fai un
informe sobre a iconografía da
caza na Grecia micénica.
Keneth Arnold recorda a Paul
Émile Botta, arqueólogo
famoso polas súas
investigacións en Nínive (no
actual Irak).♦

Arte Galicia
Nº 1. Outubro-decembro de 2003.
Dirixe: Antonio Díaz.
Edita: Grupo Vertebral.

Dáse conta da obra dos pinto-
res Esteban Arriaga, Maruxa
Mallo,
Fernando
Álvarez de
Soutomaior
e Pedro
Bueno, que
presenta en
exclusiva pa-
ra esta revista
a súa
colección so-
bre os sete pe-
cados capitais. Xoaquín Lens
lembra a figura de Manuel Fe-
rrol, fotógrafo recentemente
falecido. O Museo Arken, en
Ishoj, adica unha exposición
ao arquitecto brasileiro Oscar
Niemeyer e unha retrospectiva
do fotógrafo Helmut Newton,
que neste número se reprodu-
cen. O Museo Albertina de
Viena adica unha exposición
ao pintor noruegués Edvard
Munch.♦

Mareusa
Novembro de 2003.
Edita: Grupo Duplex.

Esta publicación adicada á XVI
Semana da cociña galega en
Barcelona da firma ‘Grupo Ma-
reusa. Hostalaría
Galega’, adi-
ca esta
edición a
lembrar os
principais ac-
tos desta cele-
bración e a
dar receitas
modernas cos
produtos gale-
gos. Destacan
os roliños de linguado das rías
con camaróns ao prebe de ouri-
zos, o civet de xabaril dos
Ancares ao noso estilo, a supre-
ma de dourada salvaxe ao
Albariño con angulas, o lombo
de tenreira galega recheo de co-
gomelos ou as almóndegas con
lubrigante.♦

Do bastón de Corina aos ‘amigos’ de Zidane

Carlos
Dávila é
tan desme-
surado que
vai rematar
por conver-
terse
nun freak,
deses que
acaban
parodiándo-
se a sí
mesmos.

Corina Porro o día da toma de posesión.                                        PACO VILABARROS



A.N.T.
Como se a literatura tamén
precisase facer un balance de
contas anual os premios amo-
reáronse neste remate do
2003. Novos nomes, sorpre-
sas e triunfo das mulleres na
poesía pode ser o balance
desta enchenta de fin de ano. 

María do Cebreiro, María Come-
saña e Lupe Gómez son os no-
mes das poetas nas que foron dar
os premios Caixanova, Eusebio
Lorenzo Baleirón e Johán Carba-
lleira. De María do Cebreiro e
Lupe Gómez xa había noticia li-
teraria. Non acontece o mesmo
con María Comesaña, que resul-
tou gañadora do Eusebio Balei-
rón co que será o seu primeiro li-
bro publicado. Un xurado com-
posto por Miguel Anxo Fernán
Vello, Carlos Negro, Eduardo
Estévez, Estíbaliz Espinosa  e
Xosé Fernando Vila Brión esco-
lleu por unanimidade o libro Zo-
onose desta nova poeta de Vigo,
licenciada en Filoloxía Galega,
que consegue facerse co galar-
dón convocado polo concello de
Dodro e cos seus 2.300 euros de
entre un total de 33 aspirantes. 

Dúas veces máis eran os li-
bros que optaban ao premio Cai-
xanova pero non é de estrañar
cando se trata do máis dotado
das convocatorias para os poe-
tas. Dez mil euros consegue Ma-
ría do Cebreiro por gañar con
Non queres que o poema te co-
ñeza esta segunda edición do
premio que artellou o Pen Club
de Galiza. O libro sairá publica-
do na colección Arte de trobar
que até o momento conta con es-
colmas de Ramón cabanillas e
Luz Pozo ademais do poemario
Dársenas do ocaso de Xavier
Seoane, gañador da primeira
convocatoria do premio. Seoane
era un dos membros do xurado
que recoñeceu o libro de María
do Cebreiro entre os 76 publica-
dos e, canda el, participaron na
selección Teresa Seara, Marilar
Aleixandre, Gonzalo Navaza e o

presidente do Pen Club, Luís
González Tosar. María do Ce-
breiro (Santiago, 1976) é autora
dos libros, O estadio do espello
e Nós, as inadaptadas co que xa
fora finalista do Esquío de poe-
sía ademais da antoloxía Damas
negras. Música e poesía canta-
da por mulleres. 

De poetas estaba composto o
xurado do premio Johán Carba-
lleira do concello de Bueu que
escolleu o libro de Lupe Gómez
O útero dos cabalos como mere-
cedor do galardón. Pilar Palla-
rés, Manuel Forcadela, Marga
Romero, Fran Alonso e Alexan-
dre Nerium compuñan o grupo
que primeiro felicitou a poeta,
xusto despois de decidir que a
súa era a mellor das obras publi-
cadas. Consegue así Lupe Gó-
mez (Fisteus, 1972) un premio
que o pasado ano repartiron Ale-
xandre Nerium con Vogar de
couse e Carlos Negro con Héle-
ris, libros presentados recente-
mente en Bueu cunha campaña
paralela de achegamento dos ve-
ciños á lectura de poesía. Case
dez anos cumpre Pornografía, o
primeiro libro de Lupe Gómez
publicado pola propia autora en
1995. Virían despois títulos co-
mo Poesía sucia, Os teus dedos
nas miñas bragas con sangue ou
o aínda inédito Levantar as tetas
que publicará en breve Espiral
Maior. Lupe Gómez deuse a co-
ñecer como narradora en Fisteus
era un mundo, no que relata a
súa vida na aldea natal. Foi o
certame Faustino Rei Romero o
único de poesía destes días que
non tivo unha muller como ga-
ñadora. Xan Rodiño recibiu o
premio da sexta edición do con-
curso convocado polo Concello
de Rianxo coa obra Fraude do
amor eterno. 

Torrente en galego

Co nome do gañador da XV edi-
ción do premio de narrativa To-
rrente Ballester da Deputación
da Coruña, dotado con 20.000

euros, aconteceu o mesmo que
co Eusebio Baleirón de poesía.
Nada se sabía dos seus autores.
O xurado optou pola primeira
obra do ferrolán Xesús Cónstela
Doce e escolleuna entre case
seiscentas obras presentadas das
que só vinte estaban escritas en
galego. Con As humanas pro-
porcións Xesús Cónstela (Fe-
rrol, 1963) verá o seu primeiro
libro publicado, unha obra com-
posta por trece contos que lle
gustou especialmente a un xura-
do composto por José Merino,
Xosé Antonio Ponte Far, Alfre-
do Conde, Rubén Abella, Mar-

cos Ricardo Barnatán, Ánxel
Basanta, Pedro Sorela, Luis Ma-
teo Díez, José María Guelbenzu
e o presidente da deputación
Salvador Fernández Moreda,
ademais do seu responsábel de
cultura, Celestino Poza. 

O xa histórico premio do Pe-
drón de Ouro, o Modesto Fi-
gueiredo de relato, foi caer na
súa XXIX edición en mans de
Xosé Luís Álvarez pola obra De
noite non reces aos ídolos por
desexo de Abuín de Tembra,
Anxo Angueira, Rafa Vallejo,
Xosé R. Fandiño, David Otero e
mais Cesáreo Sánchez e Bieito
Iglesias, en representación da
Asociación de Escritores en Lin-
gua Galega e do Pen Clube res-
pectivamente. O gañador conta-
ba xa con este premio na súa
convocatoria de 1999 ademais
do Manuel Murguía de Arteixo
e o Lueiro Rei do Grove ade-
mais de dous de poesía da Uni-
versidade de Vigo. O Modesto
Figueiredo será entregado o día
27 no mosteiro de Poio, conce-
llo patrocinador da convocatoria
e xunto a Xosé Luís Álvarez re-
cibirán accésit Xavier López
Rodríguez por Fiordes e Andrés
Pociña por O colar indio. 

Sorpresa foi tamén o gaña-
dor do premio Álvaro Cun-
queiro de textos teatrais convo-
cado polo IGAEM xa que des-
cobre unha nova faceta do hu-
morista gráfico Siro López. En
Hai que confiar na esperanza o
autor recrea a historia dun xor-
nalista de procedencia galega
que desenvolve a súa activida-
de na Arxentina de fins do sé-
culo XIX. Falláronse tamén
dous premios que homenaxean
dous xornalistas asasinados en
1936. O Roberto Blanco Torres
convocado pola Universidade
de Santiago e o concello de
Cuntis recaeu en Bieito Igle-
sias polos seus artigos en A No-
sa Terra e as colaboracións en
Tempos Novos mentres o Johan
Carballeira recoñeceu A aldea
perdida de Eduardo Rolland.♦
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Optimismo
ou coliflor
DAMIÁN VILLALAÍN

‘Nada humano me é
alleo, pero preferiría
ser unha coliflor”.

Leo esta convincente
declaración do director de cine
Alex de la Iglesia na mesma
revista cultural na que, unhas
páxinas antes, o orixinal e
fecundo filósofo José Antonio
Marina afirma que “vivimos
gracias aos optimistas, a pesar
do seu desprestixio
intelectual”. Entre a elección
da condición de optimista ou a
de coliflor, quedo como un
pouco perplexo e, a dicir
verdade, algo indeciso. O opti-
mismo, en efecto, pasa por ser
hoxendía un desprestixiado
atributo dos parvos e dos infe-
lices. Como moito, na súa ver-
sión máis sofisticada, chega a
ser unha técnica de marketing
utilizada por cínicos e botapo-
relas para venderlle burras co-
xas aos parvos e aos infelices.
Marina, que nin é parvo nin se
dedica a vender crecepelos
filosóficos, quedaría a este res-
pecto nun terreo intermedio e
marxinal, predicando no deser-
to os seus remedios para todo.

A coliflor, pola súa banda,
é un dos vexetais máis
estúpidos e desconcertantes, e
isto non só polo seu propio no-
me, de insultante cursilería.
Fronte á abundante beleza e a
sensual elegancia que
atopamos no mundo das froitas
e as verduras, a coliflor carac-
terízase polo seu aspecto
vulgar, mesmo indigno, que
pode chegar a lembrar indese-
xables doenzas das partes bai-
xas. Só a súa aceptable unión
navideña co bacallau reivindi-
ca minimamente a pertinencia
do seu existir. A coliflor
comparte co optimismo o aire
parvo e infeliz, un aquel pánfi-
lo e alleo a todo o que ocorra
fóra do seu corazón blindado.
¿Pero que esencia poética se
agacha detrás deses grumos ru-
gosos, dese cúmulo de
forúnculos esbrancuxados e al-
go noxentos? Probablemente
haxa aí un ente feliz, leitoso e
abstracto, esquecido de si mes-
mo. Alex de la Iglesia enuncia
algo máis que un chiste cando
confesa a súa nostalxia da vida
coliflor, esa vida humilde e in-
consciente, sen vontade nin
violencia, sen orgullo nin espe-
ranza, gozosamente perdida
entre as infinitas vidas
anónimas que no mundo foron
e han de ser. Ser coliflor é o
mesmo que non ser nada, e hai
días en que iso pode ser un
motivo de tan ferinte añoranza
como unha alcaldía frustrada
ou un premio literario concedi-
do a outro.

E mentres vou poñendo fin
a estas inútiles divagacións, alá
vai outro ano botado ao carro
sen rumbo da historia. Queda
un ano menos para o
optimismo. E tamén un ano me-
nos para que acabemos todos
convertidos en algo peor que
unha fea e innobre coliflor.♦

Nove premios en catro días
Triunfo das poetas e máis autores inéditos

María do Cebreiro e Lupe Gómez.

Siro López por Calros Silvar.



Nunha primeira ollada, a obra da
pintora viguesa semella continuar
o camiño estético que vén trace-
xando desde os seus comezos na
década dos oitenta, cunha fideli-
dade á pintura por riba de modas e
cunha paixón reflexiva como nor-
te de todo o seu proceso creativo,
aspecto este que cómpre salientar
en tempos nos que moitos pinto-
res optan por novos medios de ex-
presión mediatizados polos crite-
rios dominantes en bastantes cen-
tros expositivos, nos que se mani-
festa a hexemonía das instala-

cións, o video e a fotografía.
A nova obra de Berta Cácca-

mo afonda nunha liña de depura-

ción formal que é debedora de
toda a súa pintura anterior e coa
que non se estabelece ningunha

ruptura radical. O que si se pode
percibir agora é que asistimos a
unha plasmación no cadro dunha

fonda sutileza, dun lirismo non
enfático, senón delicado, lene e
firme ao tempo. A pintora exerce
sobre o lenzo unha acción depu-
rativa na que agroman as trans-
parencias que lembran un sutil
orientalismo formal no tratamen-
to pictórico e tamén no xogo de
baleiros en equilibrio co lenzo
pintado, en ocasións en diálogo
con liñas redondeadas. A respec-
to da súa pintura anterior, na súa
nova obra todo é menos eviden-
te; o que antes era cita, como po-
dían ser as formas de inspiración
caligramática, son agora referen-
cias máis evocativas e cifradas,
estamos, xa que logo, no domi-
nio da sutileza.

O que permanece na obra e,
evidentemente a enlaza coa pintu-
ra anterior, é o rigor e mais a pre-
cisión formal, a intensa concatena-
ción que se percibe en todos os ca-
dros e o uso dun cromatismo aus-
tero, que afecta mesmo aos verme-
llos, sometidos á concepción espa-
cial e lumínica da autora, que nun-
ca cede ao rechamante, que opta
por non abafar o espectador e pro-
cura favorecer a súa reflexión.

É nesa tensión entre rigor for-
mal e lirismo onde Berta Cácca-
mo é quen de transmitir un rico
abano de sensacións: a emoción,
a beleza, o desacougo, todos
sempre veladamente percibidos
na contemplación. Deste xeito é
como consegue penetrar cos seus
baleiros e formas entre as fendas
da vertixe. As súas estructuras
magmáticas ou as súas liñas enle-
adas son sempre signos cifrados
para o espectador, que percibe
nos seus fluídos e manchas mun-
dos de intensas suxestións, e in-
túe a profunda análise que fica
detrás do lenzo, a concentrada vi-
sión da arte, que é sen dúbida un-
ha maneira de tentar comprender
o mundo e máis a vida.

Porque neses espazos e man-
chas podemos enxergar como es-
vara liviá a mente, mais cunha ex-
presión que evita a profusión, o
rechamante, que prefere escapar
do exceso de información, do re-
clamo evidente. Estamos en pre-
senza dunha obra que se manifes-
ta nun rigorismo emotivo, ilumi-
nador no seu ascetismo formal e
que a pintora desenvolve por me-
dio dun tipo de trazos herdeiros
das súas formas máis claramente
caligráficas, estruturas que carac-
terizaron a súa produción a finais
dos oitenta e nos primeiros anos
da década dos noventa, momento
da súa eclosión artística.

Nos seus traballos actuais a
mancha xoga a estabelecer un
equilibrio co espazo, concibido
como límite da tea, e neste ámbi-
to a pintora manexa a mancha co-
mo se esta fose debuxo, nunha
tensión que necesita dunha enor-
me precisión e que non fai máis
que acrecentar a sensación de
austeridade que o cromatismo xa
perfilaba. Daquela, a pintora ac-
túa sempre por redución e elec-
ción para tentar o seu achegamen-
to a un mundo esencial, cada vez
máis marcadamente lírico dentro
do seu extremo rigor. Porque a ar-
te pode ser moitas cousas, mais
nunca banal, e iso é, evidente-
mente, o que non é a obra de Bar-
ta Cáccamo. Ben pola contra, es-
tamos perante unha obra intensa e
fondamente meditada.

Pensamento e creación, con-
tención e lirismo, eis as formulas
da pintora para desenvolver o
seu rico mundo interior.♦Nº 1.110 ● Do 24 de decembro de 2003 ao 9 de xaneiro de 2004 ● Ano XXVII

BERTA CÁCCAMO
contención e lirismo

CARLOS L. BERNÁRDEZ

Berta Cáccamo presenta na viguesa galería VGO a súa obra pictórica máis re-
cente, realizada nos dous últimos anos, nunha mostra que puido ser contem-
plada durante o mes de decembro e que continúa até o 9 de xaneiro de 2004



De dez en dez anos. Así lle gus-
ta expor a un dos debuxantes
máis internacionais do país. Des-
pois da mostra titulada 1982-
1992, o pasado venres inaugu-
rouse na Coruña a nova exposi-
ción deste coruñés reclamado
por Hollywood e por Kodansha,
unha das editoriais máis impor-
tantes de Xapón. Baixo o título
Miguelanxo Prado: 1992-2003, o
Quiosco Alfonso presenta nas
súas dúas plantas, até o vindeiro
25 de xaneiro, o resumo de toda
unha década de traballo dun dos
máis aclamados e polifacéticos
autores, “para renderlle contas
aos seus compatriotas”. 

Cun total de 375 orixinas ce-
didos polo autor, a mostra fai un
repaso por case todas as facetas
artísticas de Miguelanxo Prado,
un traballo que abrangue os dife-
rentes campos do grafismo e a
ilustración, dende o deseño grá-
fico e a pintura até colaboracións
para televisión ou prensa, na edi-
ción dominical de La Voz de Ga-
licia, o xornal El Periódico de
Barcelona e máis recentemente

en Tempos. Todas excepto a pic-
tórica, porque a idea da exposi-
ción é que todo o que se poda
ver fora xa reproducido con an-
terioridade. “A relación co público
nas exposicións pictóricas e nas
de material gráfico é diferente
porque nas de banda deseñada
o espectador xa coñece a obra.
Móveo máis un interese morbo-
so, ver os orixinais daquelo que
xa veu en prensa, libros ou fan-
zins”, comenta Miguelanxo.

Entre os debuxos que se po-
den contemplar, atópanse os ori-
xinais de dous dos seus grandes
albumes, o premiado en múltiples
ocasións Trazo de Tiza e as his-
torias publicadas na revista Ilus-
tración e Cómic recompiladas
posteriormente por Norma co títu-
lo Quotidanía Delirante, as ilustra-
cións que se intercalaban no libro
de Laura Esquivel La ley del amor
e os personaxes que creou para
series televisivas de animación
como os Vixiantes do Camiño. 

Ademais, o Concello da Co-
ruña vai publicar con máis de
trescentas páxinas a toda cor e

con case todos os orixinais ex-
postos, o catálogo da exposi-
ción. “Vai parecer a guía telefóni-
ca”, chancea o debuxante pola
edición. En total serán tirados mil
exemplares para os seguidores
do mundo do cómic. 

Rachando fronteiras

Recoñecido internacionalmente
e premiado en diferentes salóns
de banda deseñada, como no de
Porto, Xenebra, Treviso, Angou-
leme ou Barcelona e director das
últimas edicións de Viñetas den-
de o Atlántico, o traballo de Mi-
guelanxo Prado foi abríndose
oco máis alá do país e do que se
dá en chamar o cómic europeo. 

No 1997 dende a factoría
Spielberg reclamaron a partici-
pación do creador de Trazo de
Tiza para a creación de algún
dos personaxes da serie televisi-
va de animación Men in Black.
Ademais este mesmo ano un
dos xenios do cómic e best-seller
de banda deseñada, o inglés
Neil Gaiman, vén de fixarse na

pluma do galego. Con millóns de
libros vendidos e os máis presti-
xiosos premios ás súas costas
avalando a súa traxectoria, Gai-
man é o creador da serie mítica
de cómic, The Sandman. No
2003 preparou a novela gráfica
colectiva The Sandman: Endless
Nights, formada por varias histo-
rias curtas de diferentes autores.
Miguelanxo Prado foi un dos es-
collidos. “Aconteceu por unha
cuestión de colegueo, -explica o
autor-. Coñeciámonos de coinci-
dir en salóns de cómic e ocorréu-
selle a idea de que colaborase
con el, aínda que sabemos que
pertencemos a mundos comple-
tamente diferentes, o do cómic
americano e o europeo”. Ade-
mais de ser publicada nos Esta-
dos Unidos, feito que dará a co-
ñecer amplamente ao coruñés
no mercado norteamericano,
Norma Cómic acaba de sacar á
rúa no Estado a versión españo-
la o pasado luns.

Os orixinais destas colabora-
ción tamén poderán verse na ex-
posición da Coruña.♦
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Anxo Cabada
‘Cada imaxe
é un conto cheo
de sensacións’

A.N.T.
Vénse de abrir a súa expo-
sición Sadarim. Retratos do
tempo, na que propón un-
ha viaxe polos últimos de-
zaoito anos da súa obra.
Como foi mudando a súa
mirada a través do obxec-
tivo neste tempo?

Ao principio saes coa cá-
mara e vas retratando todo,
máis atento a que o enfoque
sexa perfecto. Pero co tempo
buscas formas novas de ver,
con fotos menos clásicas,
máis propias dun estado de
reflexión e de creación. Qui-
zais te vas apropiando dou-
tras miradas, pero ao mesmo
tempo vas construíndo a túa
pegada persoal.

Recóllense dezaoito anos
en dezaoito fotos. Cal é o fío
condutor da mostra?

Máis que temática, a liña
que seguín ten un carácter ín-
timo, ligada a evolución per-
soal no proceso de reflexión
sobre o tempo. Hai imaxes
tomadas en diferentes puntos
do mundo, en Cuba, no Saha-
ra, en Galiza, en Cachemira,
pero intencionadamente omi-
tín facer referencia ao nome
dos lugares porque me inte-
resaba máis a reflexión sobre
o tempo que a xente poida fa-
cer. O lugar é o pretexto para
facer a reflexión.

Considérase un retra-
tista do tempo?

Considérome, porque o
paso do tempo tal como se
entende, como un reflexo da
vida, coido que ten que estar
presente na fotografía.

Nunha das fotos retrata
un deserto cruzado por pe-
gadas e noutra presenta a
rapa das bestas totalmente
difuminada. É o movemen-
to e a viaxe unha constante
na súa obra?

É unha sorte de obsesión.
No momento actual hai unha
saturación de postais froito
das viaxes de fotógrafos e as
imaxes convértense en reite-
rativas. O que intento é ter
unha visión propia dos sitios,
influír na paisaxe e reflectir
o paso do tempo, porque pre-
tendo que o que retrato teña
unha visión persoal, que a
viaxe exterior sexa unha via-
xe interior. Quero que cada
foto sexa un conto, que pro-
duza novas sensacións.♦

Miguelanxo 
MAR BARROS

O creador dos debuxo do Xabarín, reclamado por Spielberg para a serie de animación
Men in Black e colaborador na novela gráfica colectiva The Sandman; Endless Nigh de
Neil Gaiman, vén de presentar na Coruña os seus últimos anos de andaina artística.

Cuberta do libro ‘Trazo de xiz’.

Ilustración para o conto de Manuel Rivas ‘O partido de Reis’.Póster ‘Outono de tango’.
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Por suposto, o titular deste arti-
go é unha licencia, posto que xa
non quedan cinemas de arte e
ensaio, aínda que agora comeza
a haber salas para as parentes
pobres das películas comer-
ciais. En Vigo, por exemplo,
son os Multicines Centro e os
Norte. En Santiago, o Iago.

Os progres de máis de coren-
ta anos lembran aquelas salas de
arte e ensaio nas que se podía
durmir arrolado por unha pelícu-
la de Bergman ou de Truffaut.
Aquelas salas dos últimos anos
do franquismo ou primeiros da
democracia acabaron reconverti-
das a Cines X de butacas pega-
ñentas e rematarían por pechar
cando deixaron de ser novidade e
cando os sex shops abriron as pri-
meiras sucursais na Galiza. E
desde aquela, a nada. Os cinéfilos
máis ou menos pedantes agochá-
banse nos cineclubes, nos ciclos
específicos que organizaban as
caixas de aforros ou os concellos
e no Centro Galego das Artes da
Imaxe. O resto, era territorio libe-
rado no que campaban o cine co-
mercial e cada vez máis maiorita-
riamente o norte-americano.

Se naqueles momentos flo-
recían os vellos teatros xa entre-
gados ao cinemascope, pronto
se atoparon cunha competencia
esmagadora, xa que chegaron
os primeiros multicines en for-
mato mini-cine. Durante anos, a
convivencia foi dolorosa para
os primeiros pero sobre todo
para o público. Salas ananas e
mal insonizadas, pero con pro-
gramacións máis extensas que
foron liquidando aos cinemas
illados, aos soberbios teatros,
entón xa no punto de mira da
gula inmobiliaria. Esta substitu-
ción representou un paso máis
na domesticación do público:
agora xa non só tiña como úni-
ca opción o cinema comercial,

senón que tiña que velo en salas
nas que as pantallas estaban su-
cias, o son era deficiente e os
desenfoques da imaxe constan-
tes. Mesmo a miúdo os especta-
dores sufrían descarados over-
bookings pola cobiza vendedo-
ra dos seus propietarios, pero
aguantaban porque non había
alternativa: xa desapareceran as
salas tradicionais e os pequenos
multicines quedaban como os
únicos cinemas nas cidades.
Eran tamén os tempos do vide-
oclub, antes da chegada do
DVD, das teles privadas e da
decadencia do cinema.

Pero non ía morrer destas da
sétima arte, a pesar dos maos
agoiros dos críticos resentidos.

Ao público déuselle por apagar a
televisión e ir ao cine. Aos pou-
cos foron abrindo modernos
complexos de exhibición cine-
matográfica, que foron quedando
co mercado agora puxante. Os
espectadores trasladáronse en
masa aos novos multicines, de
salas amplas, grandes pantallas e
son de calidade; en definitiva,
confort, aínda que todas as pelí-
culas eran de Schwarzenegger.

Quedaron os antigos multici-
nes de pantallas diminutas rele-
gados e sen público, de modo que
tiveron que lanzarse á procura de
novos espectadores. Chegoulle a
quenda ao cine alternativo, co-
mercial porque hoxe todo é co-
mercial, pero non hollywoodien-

se. E con eles, produciuse a resu-
rrección dos nostálxicos.

Desde entón, se Bertolucci
saca unha película sobre os des-
barres de tres fans da Ciné-
mathèque Française, todos os
progres ao cine. Se a Lars von
Trier dáselle por unha nova mo-
ralina petulante, todos a ver
Dogville, aínda que afirmen que
acoden a ver a Nicole Kidman, e
se a un enfant terrible sesentón
dáselle por contarnos nun docu-
mental o que xa sabiamos polas
pelis de John Wayne, todos a ver
Bowling for Colombine. Quen
lle ía dicir a aqueles melenudos
das trencas que o vilipendiado
mercado capitalista ía encargar-
se de fornecerlos de carnaza!♦

Os novos cines de arte e ensaio
Sitios H. Vixande

Conmemoración
e historias
XURXO G. LEDO

No Estado español
parece que a historia é
dividida en duas

etapas totalmente
diferenciadas: unha até 1936
e outra a partir de 1978.

Monarquías dinásticas,
batallas gloriosas e outras non
tanto, configuran as páxinas
dos libros educativos
referentes á historia de
España até 1936. Dende aquí
até o ano 1978 parece
producirse unha amnesia
caseque obrigada, e dende a
data precedente até o ano
2003 todo son parebéns
relativos á Constitución.

O 6 de nadal
conmemoráronse os 25 anos
da Constitución. Nesta data
celebrouse a concordía, o
consenso e o esforzo de
todos por facilitar a
convivencia representada na
redacción da Constitución.
Isto é loable, xa que todo
traballo encamiñado a
facilitar o entendemento, o
diálogo e a relación entre
iguais merece ser salientado
e promocionado.

A pregunta que eu me
fago ao respecto é: se a día
de hoxe o diálogo que se
está destacando na
elaboración da Constitución
(que non Carta Magna), ten
o mesmo significado que hai
25 anos. O consenso, o
esforzo e cesión de dereitos
por parte de todas as partes
hai 25 anos é hoxe o
mesmo?.

Un pode ser partidario,
monárquico, liberal ou o que
queira pero pode ser
nacionalista?, pode
reivindicar a recuperación dos
cadáveres soterrados nas
beiras das estradas ou en
campos coñecidos polas
veciños/as?

Na España actual pódense
ilegalizar partidos e con eles
os votos das persoas que
decidiron darlle a sua
confianza por seren
sospeitosos de terrorismo,
pero ao mesmo tempo
autorízanse grupos neonazis.
Por certo, onde está a
ultradereita?

A memoria non entende
de colores, e aínda que é
necesario avanzar sen
provocar o enfrontamento,
non se pode pretender o
esquecemento, porque a
ninguén en Alemaña se lle
ocorre esquencer a barbarie
nazi e a día de hoxe
celébranse xuizos e se
investigan crimes.

Aquí temos cruz dos
caídos, rúas en honor aos
asasinos e exaltacións
diversas como etiquetas en
botellas de viño en honor a
Franco. Alguén entendería
que as rúas levasen por nome
Adolf Hitler en Alemaña ou
Stalin en Rusia?♦

PACO VILABARROS

Memorial
do infortunio

FRANCISCO CASTRO

A muller
mariña

X.L. MARTÍNEZ PEREIRO

A canción
de Salvora

ANTÓN RIVEIRO COELLO

RELATOS HISTÓRICOS                   A NOSA TERRA



Florencio Mosquera Moreira era
o seu pai. Juanita Rodríguez Re-
go, A Peineta, a súa nai. Os dous
casaran lonxe, na Arxentina,
cando andaban emigrados. E foi
en Buenos Aires onde decidiron
retornar á Silva de Abaixo.

Cando embarcaron para a vol-
ta, A Peineta andaba polo oitavo
mes de embarazo e veulle en ple-
no océano o parto do último dos
seus fillos. O pailebote era holan-
dés e o capitán da Lloyd Real ho-
landesa. Sería el quen antes do
baptizo suxeriu o nome de Holan-
do para o neno recén parido.

O fillo de Florencio e Juanita
pasou a vivir cos seus pais en
Cances como Holando Mosque-
ra Rodríguez. Nacera en alta mar
cun nome que sempre o signifi-
cou e cunha saúde que tamén o
marcou. A Peineta, que viu como
enfermaba do pulmón, gardaba o
mellor peixe para Holando. A
pescantina máis delgada da Silva
de Abaixo dera co remedio. Cas-
ca de ovo machucada con berros
e mesturada con aceite que Ho-
lando máis que beber mastigaba
tres veces ao día. Cando xa era
mozo e a enfermidade impedía-
lle traballar ao xeito, a tise, o mal
dos probes, bateu nel. 

Holando descubriu a lectura
xunto aos seus compañeiros de “El
resplandor en el abismo”. Aquel
Centro de Estudios Sociales aber-
to polos anarquistas na Fontenova.
Alugaran un baixo á familia Pati-
ño e colocaran na frenteira un le-

treiro de cristal de azougue cun de-
buxo do sol en medio dun incen-
dio. Fixérao na cristalería de Lino
Laxe que estaba fronte a Casa de
Baños da rúa Rubine, o artista Iso-
lino Seoane Díaz.

Alí descubriu Holando a re-
vista Estudios e con ela o natu-
rismo. Exercía pola tardiña de
ordenanza, oficinista, facía a
varredura e despuntaba nas do-
tes oratorias nuns actos societa-
rios desde onde, el e máis os
seus compañeiros, procuraban a
esperanza e a vida.

Viñeron por eles. Forzaron a

porta. Rexistraron o local. Re-
quisaron mesas, cadeiras, libros
e papeis e puxeron un candado
na porta. Fecharon por sempre o
“Resplandor”.

Foron a Cances na procura de
Holando. El salvara as listas de
socios. Non as atoparon pero le-
várono igual. Valíalles para a
barbarie. Apareceu morto en Bas-
tiagueiro. Tiña vinte e un anos.

Desde o 11 de novembro de
1936, a súa nai e as súas irmás
nunca foron as mesmas. Loitaran
contra a tise e a tuberculose da-
quel mociño delgado e roxo que

nacera nun barco holandés en me-
dio do Atlántico. Os Casteleiros,
os Mariños, os Canzobres martiri-
zárono e abandonárono xunto Ar-
turiño Meirás á beira do seu mar.

Unha irmá marchou para In-
glaterra. A Peineta coidou sem-
pre da súa tumba e a Isolino Se-
oane, o artista do “Resplandor”,
fusilárono, xunto outros dez, no
Campo da Rata.

E un, que era carniceiro no
mercado de Santo Agustiño, fa-
cía lista dos que non lle merca-
ban carne. Metía medo e daba re-
cados. Foi un deles.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Nadal,
a sabedoría

FRANCISCO CARBALLO

Non hai datos
históricos dos
primeiros anos de

Xesús de Nazaret. Hai
sobradas probas históricas
da súa vida e morte. Mais o
nacemento de Xesús foi
enseguida poetizado e os
evanxeos apócrifos
agasallaron os cristiáns con
lendas marabillosas. Delas
obtivo a liturxia elementos
para o santoral: os avós de
Xesús, milagres e aforismos
dun neno singular.

A piedade cristiá
nutriuse destes factores na
Idade Antiga. No Medievo
foi Franscisco de Asís o
axente de cambios na
relixiosidade popular. El
propagou os “nacementos”
e con iso a fonte literaria
das panxoliñas. Nos ss.XV-
XVI, aparece unha
relixiosidade intimista cos
místicos alemáns,
borgoñóns, casteláns, etc.
Teresa de Jesús e Juan de
la Cruz influíron na
“Escola Francesa” de
Berulle. Esta deulles azos
aos pensadores como
Descartes, Malebranche,
Pascal. Esta relixiosidade
intimista e culta afastouse
da popular medieval que
incorporou un sincretismo
barroco.

O Nadal
contemporáneo responde á
relixiosidade popular;
seculariza a inspiración
simbólica, traduce en
consumismo a coiraza
relixiosa protectora da
tradición cristiá. Parece
oportuno petar na
sensibilidade dos crentes
para que se interroguen
sobre estas celebracións
familiares e sociais de
Nadal. Xesús, na súa vida e
morte, é testemuña persoal
dunha convición: a dun
Deus creador e presente,
un Deus paterno-materno
creador de persoas libres
que se deciden por si
mesmas. Xesús de Nazaret
apostou pola fraternidade e
pola esperanza de
trascender o presente. Só
unha hermeneutica dos
acontecementos bíblicos e
dos signos da totalidade
creada nos pode orientar
cara a un cristianismo de
liberación. O nadal cristián
ten que englobar esta
dimensión.

Os apócrifos, os mitos e
as formas de relixiosidade
popular tan estrañas e
confusas, poden ser
interpretadas no itinerario
humano como esforzos
preilustrados na busca de
madurecer. Para que Xesús
de Nazaret sexa o gran
interprete da realidade
cómpre usar a intelixencia,
desenvolver todas as
capacidades do ser na vía
de peregrino; vivir na
sabedoría.♦

Perguntei a alguns compositores
pela sua produção durante este
ano 2003 e aqui lhes apresento
uma pequena mostra da vitalida-
de dos criadores da nossa cultu-
ra, da nossa economia.

Rogélio Groba (Gulães-Ponte-
areas, 1929) rematou a quinta ópe-
ra, “Pedro Madruga”. Ademais
compôs “Os moinhos do Rosal”
para banda, “Danças antigas” para
orquestra de câmara, “Suite celta”
para cordas, e nestes dias terminou
“Samaim” requiem galego para
solistas, coro e orquestra. Umas
cinco horas de música que acres-
centam a sua ingente produção de
mais de quatrocentas obras.

Xoán Antón Vázquez Casas
(Ourense, 1964) compôs grande
quantidade de pequenas peças
para diversos instrumentos, es-
pecialmente útil para praticar nas
aulas dos conservatórios. Desta-
carei o Quinteto de metais, Quin-
teto de madeiras, Tocata para
clarinete e piano, obras de coro e
um longo etc. 

Paulino Pereiro (Corunha,
1957) também tive um ano frutí-
fero com a Sinfonia nº 2, o Quar-
teto de cordas nº 4, uma Sonata e
uma Partita para violino, dois
Quartetos de contrabaixos, um
Qarteto vocal, etc.

Juan Durán (Vigo, 1960) es-
tá a trabalhar na reconstrução da

Ópera de Adalid “Ines e Bian-
ca”, mas também compôs o con-
certo “Mondariz” para trompa e
orquestra, “Apunte gardeliano”
para clarinete, violoncelo e pia-
no, “Intermédio 4” para piano, e
duas canções.

Juan Vara (Corunha, 1959)
escreveu um conto infantil, “Ju-
lieta em sonhos”, para narrador e
orquestra, editado em livro-disco.

Paz Pita (Ferrol, 1976) con-
cluiu este ano a sua Tese de
Doutoramento na UNED sob a
linguagem da música contem-
porânea. Uma investigação ne-
cessária para compreender a evo-
lução dos parâmetros sonoros da
beleza. Também compôs um
Quarteto de cordas e um Ballet.

Eligio Vila (Lantanho-Portas,
1943) compõe “Rondó brilante”
para piano e mais uma Sinfonie-
ta para orquestra.

Julio Montero (Corunha,
1972) também escreveu abondo.
“Hércules” cantata cénica para
solistas, coro e orquestra, um
Quinteto de sopro, um Quarteto
de corda, uma Sonata de piano,
um ciclo de canções, etc.

Yerko Pétar Ivanovic Bar-
beito (Corunha, 1979) terminou
um Concerto para piano e or-
questra de corda, uma Sonata e
uma Suite para piano a quatro
mãos, “Prelúdio, Fuga e Postlú-

dio” para órgão e mais um ciclo
de canções. 

Isto não representa nem a dé-
cima parte da produção dos com-
positores galegos no 2003 mas,
tristemente, a imensa maioria
desta música está condenada ao
silencio perpétuo porque as auto-
ridades, como já estão a fazer na

programação do Jacobeu, rejei-
tam qualquer proposta de música
culta galega actual. A indignação
está a crescer.

Desejo-lhes um 2004 cheio
de música e, se fosse possível,
que mingue ao menos um chis-
quinho essa camada anti-galega
que nos administra.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Um ano criando música

Pequenas Obras Mestras

da Nosa Literatura

Manecho
o da rúa
Xosé Lesta Meis

Un relato sen concesións sobre a

emigración a Cuba nos comezos

do século XX. Lesta Meis viviu na

súa propia pel as duras

condicións de vida dos

campesiños galegos que

chegaron a traballar nos

“ingenios” da illa caribeña.

A NOSA TERRA

Holando

Holando naceu a bordo dun barco holandés. Na fotografía, o Gelria.



O BarO Barcoco
■ ACTOS

PARQUE INFANTIL
Espazo con inchabeis colo-
ristas e obradoiros, onde as
crianzas poderán gozar do
seu tempo de lecer o ven-
res 26 e sábado 27 de 16 a
20 h. no pavillón de Cala-
bagueiros.

■ CINEMA

OPEN RANGE
Esta fita, de Kevin Cost-
ner, poderá verse na Casa
da Cultura o xoves 25 ás
17, 20 e 22:30 h. O luns 29
e martes 30 ás 20 e 22:30 h.
O mércores 31 ás 19 h. re-
mata o ano coa proxección
de Amar Peligrosamente,
de Martin Campbell. No
mesmo lugar, as crianzas
disfrutarán de Doraemon e
o Imperio Maia o luns 29,
martes 30 e mércores 31, ás
16 e 18 h. O ano novo co-
mezará coa emisión de
Matrix Revolutions, dos ir-
mans Wachoski, o xoves
1, sábado 3, domingo 4 e
martes 6 ás 18, 20 e 22:30
h. e o luns 5 e mércores 7
ás 20 e 22:30 h. O venres 9
e luns 12 ás 22:30 h e o sá-
bado 10 e domingo 11 ás
17, 20 e 22:30 h. estrenara-
se a película de Vicente
Aranda Carmen. O Ciclo
Infantil continúa o xoves
1, venres 2 e sábado 3 ás 16
h. con A lenda do Pirata
Barbanegra e Benvidos a
Belleville o domingo 4 e
martes 6 ás 16 h. e o mér-
cores 7 ás 16 e 18 h. 

■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
Esta entidade presenta ao
público, na súa sala, as
obras premiadas neste cer-
tame.

COLECTIVA
Na Casa da Cultura dis-
frutaremos da obra de cin-
co artistas arxentinos.
Margarita M. Chao Ray-
nal, Alicia Rosafioriti
Oliveira, Carlos Ghio Sa-
la, Víctor Gustavo Ma-
dueño e María Luz Ro-
dríguez, que chegan á Ga-
liza da man da escultora e
pintora Mª Luz Rodríguez,
coma embaixada cultural e

solidária, nun momento no
que a actualidade do país
austral se escribe coa pala-
bra crise, para que vexa-
mos a outra realidade, a da
creatividade do seu cine-
ma, literatura e arte.

■ MÚSICA 

GALA DE NADAL
Neste concerto, a beneficio
do Orfanato “Bjlave” de
Sarajevo, contaremos coa
presenza do tenor dramáti-
co armenio Vanno Tadeo
Leoni; a pianista rusa
Liudmila Nikitina; o tenor
lírico Juán L. Anasagasti;
e a Orquestra do Conser-
vatório local. Será o vin-
deiro venres 2 ás 22:30 h.
na Casa da Cultura.

■ TEATRO

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Gale-
go produce a adaptación ao
galego de Celso Parada da
obra do autor latino Plauto.
Ademais das peripecias da
parásita Gurgullo e as de-
mais personaxes do retábulo
plautino, tamén poderemos
disfrutar do circo, cabaré,
music-hall, ai como da tra-
dición da comedia moderna,
cunha proposta estética
“naif”. O sábado 27 ás
22:30 h. e o domingo 28 ás
20 h. na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ARQUIVO
JOSÉ Mª MASSÓ
Fotografías históricas desta
coñecida colección que se
poden ollar, até marzo, no
Museo Massó.

Cangas Cangas 
■ EXPOSICIÓNS 

MARIA ALONSO
Esta artista presenta as súas
pinturas na Casa da Bola. 

Carral Carral 
■ EXPOSICIÓNS 

RUBIELA BERMEO
A súa pintura pode contem-
plarse na Casa da Cultura
até o 4 de xaneiro. 

ChantadaChantada
■ ACTOS

CRÓNICA DE OFIUSA
Libro do escritor e profesor
Francisco Vázquez Fer-
nández, que será presentado
o venres 26 ás 20:30 h. no
Circulo Recreativo Cultu-
ral. No mesmo acto actuará
a histórica Coral Polifónica
da vila. O sábado 3 presen-
tase o libro Poetas arredor
da figura de Xohan de Re-
queixo, cun recital dos auto-
res e oferta especial de li-
bros e CDs para os asistentes. 

■ EXPOSICIÓNS

MARGARITA
CASAS GARRIDO
Podemos contemplar as sú-
as pinturas na Casa de Cul-
tura até o martes 30.

■ MÚSICA

O CARBALLO VELLO
O martes 30 ás 21 h tocará
esta rondalla no Círculo
Recreativo Cultural.

CeeCee
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
No Salón de Plenos muni-
cipal pódese admirar a súa
obra fotográfica, até o 4 de
xaneiro.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL CASAL
Galeguista, editor, político.
Comezou moi novo a traba-

llar a prol da nosa cultura,
fundamentalmente na pro-
moción do libro galego a
través da Editorial Lar, pa-
sando os mellores días nas
súas imprentas, acompaña-
do de almas firmes, coma el,
no mesmo ideal. A Editorial
Nós foi a coroa do seu labor
de entrega ao país. Del dixo
Otero Pedrayo: “Casal, re-
xo, ledo, optimista, espare-
xeu a mans cheas a graza e a
forza dunha nova literatura
sobre o mundo”, e Castelao,
tan admirador seu, chegou a
afirmar: “Casal, por Galiza,
fixo máis que todos nós”.
Esta mostra biográfica e bi-
bliográfica poderá ollarse na
sala temporal do Museo
Histórico de Sargadelos até
fin de xaneiro, de 10:30 a 14
e de 15:30 a 18 h.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

FOTOXORNALISMO
Esta mostra permanecerá
no Casino Atlantico até o
14 de xaneiro. 

SÓ ISABEL..., SÓ ELA
As fotografías de Alexan-
der Castro pódense ver,
até o 31 de xaneiro, na Es-
cola de Imaxe e Son. 

GRAVADOS
Mostra colectiva organiza-
da pola galería de Papel até
o vindeiro 17 de xaneiro. 

JORGE OTEIZA
Algunhas pezas do recente-
mente finado escultor bas-
co estarán no Museu de Ar-
te Contemporánea Unión
Fenosa até o 18 de xaneiro.

ALICIA GRAU
Esta artista exhibe o seu
traballo, até final de decem-
bro, na galería Coarte.

ARTE PARA O NADAL
Baixo este título a galería
Arte e Imagen preséntanos
diferentes obras, até o 5
xaneiro.

PINTORES NOVEIS
Poderemos disfrutar desta
mostra na galería Trebellar
Arte até o mércores 31.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A compañía compostelá de títe-
res Cachirulo presenta, no Foro
Metropolitano da Coruña, unha
exposición dos seus mellores
monicreques (Pinocho, a Bela e a
Besta, o rei Artur…). Un achega-

mento ao gran público dos miste-
rios da arte dos bonecos. Dezase-
te anos de plástica dos soños, de
personaxes que agochan a súa vi-
veza e fican quedos para os visi-
tantes. Até o 31 de decembro.♦

MonicrMonicreques expostoseques expostos
O O TTrinquerinque

Despois da exitosa, e polémica, xi-
ra conxunta con Manu Chao, que
reuníu o pasado mes de agosto a
máis de 15.000 persoas no parque
de Castrelos de Vigo, o polifacéti-
co artista basco volve a Galiza coa
xira komunikazioa tour e unha
potente banda de 12 músicos que
debullarán o seu último traballo
In-komunikazioa, así como os me-
llores temas da época de Kortatu e
Negu Gorriak. Máis de 2 horas de
espectáculo onde se fusiona o jazz,
soul, reggae, ska, funk, hip hop,
rock e folk basco coa enerxía do
punk en euskara. O xoves 8 ás 23
h. (abertura de portas ás 21:30 h.)
estará en SANTIAGO na sala Capi-
tol; e o venres 9 na sala La Burbu-
ja de OURENSE. O prezo da entra-
da é de 10 euros anticipada e de 14
o dia do concerto.♦

Fermin MuguruzaFermin Muguruza
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☞ TODO O DEMAIS.
Un escritor de humor

ten difíciles relacións coas
mulleres e na actualidade ape-
nas ten sexo coa súa compa-
ñeira. Comedia de Woody
Allen que insiste na psicanáli-
se e a creación.

☞ OS IMPOSTORES.
Un estafador profesional

descobre que ten unha filla
adolescente. Ao coñecela, co-
mo xogo, ensínalle algúns dos
seus trucos, ao tempo que el e
o seu socio preparan un calote
por gran cantidade de cartos.

☞ TIME LINE. Uns ar-
queólogos escavan nun

castelo francés do século XIV
e descobren cómo viaxar no
tempo a esa época. Cando o
fan, atoparanse no medio da
Guerra dos Cen Anos.

☞ GOOD BYE LE-
NIN. Días antes da ca-

ída do Muro de Berlín unha
muller, de profundas convic-
cións comunistas, entra en
coma e, meses despois, ao
espertar a súa familia ten que
manter a ficción de que nada

cambiou para evitar sobresaltala.

☞ MASTER AND COM-
MANDER. Para evitar

que a chegada ao Pacífico incli-
ne a guerra en favor de Napole-
ón, en 1805 un navío de guerra
inglés persegue polo Atlántico a
un barco corsario francés máis
rápido e mellor armado.

☞ MATRIX REVOLU-
TIONS. Nesta terceira

entrega as máquinas ameazan
seriamente Sión e están a pi-
ques de entrar, de modo que
deben organizar a defensa
mentres Neo vai á cidade das
máquinas a negociar a paz.

☞ DOGVILLE. Grace
(Nicole Kidman) chega

a Dogville, pequeno lugar nas
Montañas Rochosas, fuxindo
dunha gavela de gángsters. Alí
terá tempo de coñecer a verda-
deira pasta do ser humano. Fá-
bula sobre a moral de Lars
Von Trier, que finiquita o
Dogma 95.

☞ HEROE. Hai dous mil
anos, cando na China ha-

bía sete reinos que se facían a

guerra, chega ao pazo real dun
deles un home coas espadas
dos tres perores asasinos do rei-
no, que pretendían matar ao rei.
Entón, o seu executor, cóntalle
ao rei cómo rematou con eles.

☞ AS MULLERES DE
VERDADE TEÑEN

CURVAS. Patricia Cardoso
dirixe esta película ambienta-
da entre a comunidade hispa-
na de California. Retrato rea-
lista. A moda vista desde os
talleres subcontratados e a
muller vista desde un físico
abundante. Boas intencións.
Recomendábel para as secre-
tarías da muller dos sindicatos
e para adolescentes con nais
moi retrógradas.

☞ A MANCHA HUMA-
NA. Un prestixioso pro-

fesor é despedido por un co-
mentario considerado racista.
Nese momento falece a súa do-
na e coñece a unha muller con
moitos problemas á que lle irá
revelando a historia da súa es-
cura vida.

☞ BUFFALO SOL-
DIERS. Até a chegada

dun novo sarxento da vella es-
cola, a corrupción é xenerali-
zada nunha compañía de solda-
dos americanos destacados
nunha base da Alemaña dos úl-
timos momentos do muro.

☞ A PELOTA VASCA.
O polémico filme docu-

mental de Medem xustifica as
espectativas creadas. Para en-
tender mellor o País Vasco. 

☞ O SEGREDO DE
JOE GOULD. Nos

anos corenta un xornalista do
New Yorker escribe sobre a vi-
da dun vagamundo intelixente
que está a redactar unha histo-
ria oral do mundo. Baseada en
dous relatos de Joseph Mit-
chell. Orixinal.

☞ CRUELDADE IN-
TOLERÁBEL. Come-

dia previsíbel dos irmáns Co-
en, a moita distancia do resto
da súa cinematografía. George
Clooney mestura simpatía e
beleza coas súas escasas cua-
lidades dramáticas. Catherine
Zeta Jones renova o valor das
cadeiras e dos corpos non ano-
réxicos.♦

CarCarteleirateleira

A Bienal de
Gravado

Caixanova
pódese ollar

no BARCO.
na imaxe,
unha obra
de Carme

Salazar.

A obra
do fotógrafo

da Costa
da Morte,

Ramón
Caamaño,

está
exposta
en CEE.

Recomendá-
bel mostra
sobre Ánxel
Casal en
Sargadelos
(CERVO).



DA MAN
As obras de Eva Vérez es-
tarán, até o 2 de xaneiro,
na biblioteca pública Gon-
zález Garcés.

NATUREZAS
Mostra das fotografías de
Manolo Graña, que pode-
mos ollar na agrupación
cultural Alexandre Bóveda
até final de ano.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Até o 29 de febreiro, pode-
remos gozar coas fotografí-
as aereas de Xurxo Lobato
na sala da Fundación Caixa
Galicia.

XAIME CABANAS
2003 é a mostra de pintura
deste artista que se pode ollar
na galería Ana Vilaseco.

Mª LUISA
DE ORLEANS
Unha raíña efémera comple-
ta o título desta exposición
que, até xaneiro, vai estar no
Museo de Belas Artes. Escol-
ma de pinturas, debuxos,
gravados, esculturas, obxec-
tos e libros ilustrados que,
partindo desta personaxe, en-
sina o papel que a historia re-
servou ás princesas europeas
na política internacional,
alianzas dinásticas, relación
entre arte e ideoloxía durante
o Absolutismo e o conse-
guinte uso das decoracións.

GRANDES MESTRES
DO MUSEO
LÁZARO GALDIANO
Organizada pola Fundación

Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas, até o 7 de xa-
neiro. Inclúe unha serie de
grandes mestres da pintura
española e europea, nunha
escolma da importante pina-
coteca do antedito museo,
con obras datadas entre os
séculos XV e XIX. Aínda
que prima a pintura españo-
la, con especial presencia de
Francisco de Goya repre-
sentado con catro obras, ta-
mén están presentes grandes
autores da pintura gótico-fla-
menca, holandesa e inglesa.

■ MÚSICA

MOTORES
O histórico grupo heavy
presenta co seu potente di-
recto, Mas vivo... mas al-
to... mas fuerte, na sala
Mardigrass o venres 26 ás
22:30 h. No mesmo lugar o
sábado 27 ás 22:30 h. toca-
rá o grupo de rock leonés
Holy Sheep.

■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Nun país afastado un neno
é depositado no mar dentro
dun cofre, de onde é reco-
llido por un cabaleiro, que
o coidará xunto coa súa do-
na. A súa máxima aspira-
ción é converterse en caba-
leiro, cousa que conseguirá
pese aos atrancos, chegan-
do a salvar o reino dos nu-
merosos inimigos que o
acosaban. Artello-Teatro
Alla Scala 1:5, representa-
ráa, como final de xira, o
venres 26 no Fórum Metro-
politano.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

FELIPE BELLO PIÑEIRO
As súas pinturas reúnense
nista mostra antolóxica que
se pode admirar no C. C.
Torrente Ballester. 

JOSÉ
GONZÁLEZ COLLAZO
Pintura na galería Espazo
46 até final de ano. 

MARÍA MANUELA
Até o 10 de xaneiro pode-
remos ollar, na galería
Sargadelos, a súa mostra
de pintura.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL
GONZÁLEZ FRANCO
Os seus óleos poden verse
na galería Sargadelos até o
mércores 31. 

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Car-
tuger, unha das máis im-
portantes do mundo en ar-
te africana, preséntanse 90
pezas, de espectacular be-
leza, coas que é posíbel re-
alizar unha viaxe tan apai-
xonante como máxica por
África a través das súas
principais etnias: Dogón,
Kuba ou Mossi, entre ou-
tras. Trátase de fantásticos
traballos que nos permiten
adentrarnos na súa cultura,
tradicións, mitos e forma
de vida. As obras están
clasificadas por apartados:
maternidades, máscaras,
arte cortesá, mobiliario,
culto aos antepasados e fe-
tiches. No Museo Provin-
cial.

GALIZA VISTA
CON OLLOS DE MOZO
Conxunto de fotografías
que poderemos ver no Mu-
seo Provincial até o 10 de
xaneiro.

XERRAS DO ULLA
Pódese contemplar até o 7
de xaneiro no Centro de Ar-
tesanía e Deseño.

SINFONÍA
Este é o título da mostra
que a artista visual Sabela
Baña ten aberta na Biblio-
teca Pública Provincial.
Até o 2 de xaneiro.

■ MÚSICA 

MORROVISSIÓN
Estarán xunto cos fabulo-
sos cubatas de Fokink
Brothers e a Claviband o
domingo 28 no clube Clavi-
cémbalo. 

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquesta de cámara actúa
o martes 23 ás 20:30 h. no
Círculo das Artes. 

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

MEMÓRIA HISTÓRICA
DESDE O S. XIX 
Fotografías sobre esta vila
e as súas xentes que se ex-
hiben, até o martes 6 de
xaneiro, na sala do Grupo
Postal. 

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, poderase
ollar na Biblioteca Munici-
pal Francisco Carballo, de
luns a venres de 16 a 20 h.
As mañás resérvanse para
grupos que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

NaviaNavia
de Suarnade Suarna
■ EXPOSICIÓNS

A TERRA E OS HOMES
DE WALTER EBELING
Mostra fotográfica no Sa-
lón de Plenos municipal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ALZHEIMER
A Fundación La Caixa or-
ganiza esta mostra de foto-
grafía sobre a enfermedade,
que se poderá visitar até o
10 de xaneiro no Museo
Provincial. 

VICENTE PREGO
Mostra a súa pintura na ga-
lería Marisa Marimón até o
23 de xaneiro. 

DEZ ANOS
Mostra da obra pictórica de
José Daniel Fernández
Díaz até o 7 de xaneiro no
Ateneo.

NELSON VILLALOBO
Presenta Laberintos Urba-
nos, debuxos e pinturas, na
galería Visol até o 3 de xa-
neiro.

BUCIÑOS
As súas esculturas estarán
na aula de cultura Caixano-
va até o 17 de xaneiro.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

CRISTINO MALLO
Caixanova organiza visitas
guiadas para escolares a es-
ta mostra do recoñecido es-
cultor galego, que a través
de volumes rotundos pero
amabeis expresa á ledicia, a
exultancia da vida, o lúdico
e a tenrura como esencia da
forma. Até o 10 de xaneiro
na Sala de Exposicións da
entidade. 

BIBIANO
OSORIO TAFALL
O alcalde pontevedrés na II
República é obxeto dunha
homenaxe no Pazo de Mu-
gartegui. Nesta mostra po-
deremos ollar a documenta-
ción sobre o seus estudos
da pataca e o millo, á par de
Cruz Gallastegui na Misión
Biolóxica, ou sobre a pro-
dución pesqueira nas rías,
xunto coa documentación
política, álbumes persoais,
saga familiar, etc.

ULLA BLANCA LIMA
Mostra de pintura no Casi-
no Mercantil.

PROGRESIÓNS
O traballo da fotógrafa
Cristina Rodríguez estará
na sala Teucro até o 8 de
xaneiro.

MIGUEL IGLESIAS
Fotografias sobre New
York até o luns 29 na gale-
ria Sargadelos.

FOTOPRES 03
As obra do prestixioxo con-
curso fotográfico estarán
no Pazo da Cultura até o 11
de xaneiro.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Gali-
cia mostra no Café Mo-
derno os seus fondos co-
rrespondentes a Urbano
lugrís. Até o 24 de xanei-
ro, poderemos ollar 25 ca-
dros nos que “a auga e so-
ño celebran unha alianza
orixinaria na que a pintura
semella brotar dunha fon-
te de ensoñación oceáni-
ca”, en palabras de Antón
Patiño.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

GRABARKA...
El monte de las seis mil
cruces. Pódense ver as fo-
tografías de Cristina Gar-
cía Rodero, até finais de
decembro, no Museo Et-
nográfico. No mesmo lu-
gar  desenvólvese a mostra
fotográfica El camino de
kumano. La naturaleza
divinizada.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

LUDOTECA DO NADAL
Até final de mes, as crian-
zas poderán gozar na Torre
dos Moreno de 11 h. a 14 h.
e de 16:30 h. a 20 h.

■ CINEMA

SEMANA INFANTIL E
XUVENIL
Para os máis novos proxec-
taranse diferentes películas
o venres 26, luns 29, martes
30 e mércores 31 ás 11:30 h
no Auditório Municipal.

■ MÚSICA

CICLO DE PIANO
Prosegue iste ciclo na
igrexa de Sta María do
Campo co concerto de Le-
opoldo Erice, o domingo
28 ás 21 h.

AQUÍ COMO EN VIENA
Concerto da Banda Sinfó-
nica Municipal da vila o
venres 26 ás 9 da noite no
Auditorio Municipal.

IX FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Recital da Coral Lem-
branza da Terra de Val-
doviño; o Coro Mixto San
Pedro de Cudillero; e a
Coral Polifónica da vila,
que se vai celebrar o sába-
do 27 ás 21 h. no Auditorio
Municipal.

Rois Rois 
■ ACTOS 

XOGOS POPULARES
A partir das 4 da tarde o
luns 29 no Polideportivo de
Urdilde e o martes 30 no
Polideportivo de Rois.

■ EXPOSICIÓNS 

PRESTIGE
Mostra sobre a catástrofe
provocada polo accidente
do petroleiro que podemos
contemplar, até o 8 de xa-
neiro, no Salón de Plenos
do concello.

■ MÚSICA 

CORAL POLIFÓNICA
DE URDILDE
Que dará un concerto de
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos 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@ano-
saterra.com

P R E S E N T A C I Ó N
EN

B U E U
DE

“PREHISTORIA, CASTREXO E
PRIMEIRA ROMANIZACIÓN”

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 26 DE DECEMBRO

NO MUSEO MASSÓ COA INTERVENCIÓN DE

ANTONIO DE LA PEÑA,
autor do libro. 

Maternidade
luba, R.D.
do Congo,
que forma

parte da
exposición

África
tradición
sagrada,

actualmente
no Museo
Provincial
de LUGO.

O festival
Morrovissión

do
Clavicémbalo

de LUGO
estará

amenizado
por, entre

outros,
Fokink

Brothers.

Vicente Prego mostra a súa obra na galería Marisa Marimón de OURENSE.



panxoliñas de distintas par-
tes do mundo o venres 26
ás 20h na igrexa de S. Ma-
mede. O sábado 27 ás 19 h.
no Polideportivo de Urdil-
de será a actuación do gru-
po folc Chorima.

■ TEATRO 

PEDRO E O LOBO
Esta obra será representada
por Tres Globos Teatro o
domingo 28 ás 4 da tarde
no colexio CPI de Dices; e
ás 7:30 do serán no ximna-
sio do colexio Pomar de
Urdilde.

Sada Sada 
■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL SUÁREZ
Oleos e plumillas deste ar-
tista na Casa da Cultura
Pintor Llorens até final de
mes. No mesmo lugar po-
demos contemplar a mos-
tra de fotos antigas O mar
de Sada. 

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

RESTAURACIÓNS
DO MOSTEIRO
O mosteiro de San Xulián
acolle unha mostra sobre as
dúas restauracions que so-
freu en 1880 e 1951. Até o
31 de decembro.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

CHEMA MADOZ
O recente Premio Nacional
de Fotografía, inventor,
transgresor, produtor de
signos arrebatadores, esta-
beleceu no seu traballo to-
do un rastreo dos procesos
de representación a partir
dunha particular explora-
ción de toda a gama da ar-
bitrariedade nunha posíbel
iconografía do obxeto co-
tián. O madrileño exporá a
súa obra máis recente, na
galería Trinta, até o 20 de
xaneiro.

SILVERIO RIVAS
A verticalidade das árbores
é o título baixo o que acolle
as súas esculturas na galería
Sargadelos.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras de Ana de Matos
poden ollarse na galería C5
até o 23 de xaneiro.

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contem-
poránea na Fundación Gra-
nell.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de con-
memoración do seu X ani-
versario, o CGAC continúa
a actividade cunha mostra
fotográfica deste artista a
partir diste xoves 18. A par-
tir diste día, tamén, podere-
mos admirar os debuxos de
Marcel van Eeden que, con
rotulador e lapis “negro”,
reproduce coidadosamente
imaxes e fotos extraidas de
vellos libros e revistas de
época de entre os anos 20 e
65, mediante un proceso que
é definido polo posmoder-
nismo como “apropiación”.

CÀNTIC DEL SOL
Poderemos admirar esta
mostra de obras de Joán
Miró até o 31 de xaneiro na
sede da Fundación Caixa
Galicia

XOSÉ L. DE DIOS
Ten unha mostra da súa
pintura na galería José Lo-
renzo, onde poderemos co-

ñecela até o 11 de xaneiro.
En verbas de Miguel A. Cu-
ña, “istes lenzos son a olla-
da dun pícaro que rompía a
zapatazos a lámina de auga
das pucharcas e degoiraba
por subir polas toscas esca-
das do inmenso palleiro”.

CURRUNCHOS
DO VASTO TEMPO
Conxunto de fotografías en
blanco e negro sobre papel
gravado, emulsións sobre pa-
pel de acuarela, aluminio ou
madeira do artista monforti-
no Carlos Martínez Casa-
nova, na mostra artellada po-
la galería José Lorenzo que
poderemos ver na sala de ex-
posicións do hotel Porta do
Camiño até o 18 de xaneiro.

CANTO
CUSTA O AMOR?
Instalación de María Ruí-
do e Xoán Anleo que pode-
mos ollar, até o 4 de xanei-
ro dentro do ciclo Procesa-
lia 03, no coro da Igrexa da
Universidade.

FOTOGRAFÍA NA
GALIZA NO S. XIX
Pódese admirar esta mostra
no Pazo de Fonseca e na
Igrexa da Universidade até
o o 11 de xaneiro.

III PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
...para xoves artistas, que
poderemos ollar na sala ‘I.
Díaz Pardo’ do Auditorio
de Galicia até o 1 de febrei-
ro de 10 a 14 e 16 a 19 h.

46 FRAGMENTOS
INSTALADOS
Instalación poética de Pa-
blo Canedo, na Fundación
Granell.

XURXO ORO CLARO
A galería Espacio 48 alber-
ga a súa pintura e escultura
con pezas de gran formato.
Até o 9 de xaneiro.

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de Euge-
nio Granell en colabora-

ción co Centro Galego de
Artes da Imaxe. A Funda-
ción Granell ademais cele-
bra os seus oito anos de fun-
cionamento cunha exposi-
ción de parte dos seus fon-
dos. A través dela queren
dar a coñecer algunhas das
obras que tanto Granell co-
mo a súa muller, Amparo,
foron doando para que a
fundación se manteña como
un grande escaparate da arte
surrealista. No Pazo de Ben-
daña, até finais de ano.

■ MÚSICA 

LA KINKI BEAT
O venres 26, a partir das
23 h. no escenario da sala
Capitol, actúa esta banda,
de recente criación, con
músicos procedentes de
grupos como Radio Bem-
ba. Rocksteady, reggae,
hip hop e batucada nun es-
pectáculo caracterizado
pola festa . 

DR COTOMONDONGO E
OS METAIS PRECIOSOS
O festa do rock-ska deste
grupo inaugura a nova pro-
gramación da sala Capitol o
mércores 7 ás 23 h. 

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

PINTURAS
A obra de Justo Ilhuicami-
na estará na Área Panorá-
mica até o 7 de xaneiro,
xunto coa mostra de Mari-
bel Gutiérrez e Paz Ro-
dríguez, titulada Dúas Es-
pátulas.

VII COLECTIVA
DE NADAL
A galería de arte Trisquel e
Medulio organiza un ano
máis esta mostra na que
participan máis de 30 artis-
tas. Até o 17 de xaneiro.

■ MÚSICA

CONCERTO
DE FIN DE ANO
Iste tradicional acto contará
coa presenza da Banda de
Música Popular e a Coral
Polifónica da  SL Cate-
dral, por primeira vez no
teatro da Área Panorámica
o venres 26 ás 21 h.

VVigoigo
■ ACTOS

OBRADOIROS
DE NADAL
A Biblioteca Pública Central
organiza, para as crianzas
maiores de 6 anos, distintas
actividades de preparación
para recibir o vindeiro ano, o
venres 26, luns 29 e martes
30 ás 10:30 e 12 h; o venres
2 e luns 5 poderán escreber a
súa carta aos Reis Magos. 

OFEITOAMAN
A feira de artesanía emprá-
zase de novo na Praza da
Estación do Ferrocarril, na
que se presentan, en diver-
sas carpas, os oficios tradi-
cionais como cerámica, xo-
guetes, cartón pedra, ma-
deira, coiro, ourivería, ole-
ría de buño, encadernación,
esmaltes, tecidos e metais.
Os 36 expositores, proce-
dentes de distintos recun-
chos do país, expoñen as
súas pezas coa garantía da
Asociación Galega de Ar-
tesáns. Até o luns 5 de xa-
neiro de 11 a 14 h. e de
16:30 a 21:30 h. 

III XORNADA TOLKIEN
O Colectivo Nemo organiza
unha conferéncia na que
contarám coa presenza de
Saúl Blanco, ilustrador da
edición galega de O Señor
dos Aneis; Helena Álva-
rez, pertencente á Socieda-
de Tolkien Española; e
mais o presidente do colec-
tivo, Nacho Agulló. O ven-
res 26 ás 20 h. no Centro
Cívico Casco Vello (Oliva
12). Máis información en
www.colect ivonemo.tk
<http://www.colectivone-
mo.tk/> . 

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCO para
achegar a institución á so-
ciedade. O xoves 26 ás 17
h. vai haber obradoiros
plásticos para crianzas de 3
a 8 anos. O domingo 28 ás
12 h., as crianzas de máis
de 2 anos, que vaian acom-
pañadas, poderán participar
nos espectáculo Obradoiro
dos sentidos: O gusto e o
olfato; O xenio do museo e
Bailando cos sentidos res-
pectivamente. 

■ CINEMA

CICLO ADOLESCENTES
Cine e vídeo para/sobre
mozas e mozos. O venres
26 proxectaranse Plaid “It-
su” (2002), de Mc Fetrid-
ge; Detached Building
(2001), de T. Hubbard e A.
Birckler; Dulces Confi-
cencias (2002), de Cova
Macías; e Hans und Grete
(2002), de Sue de Been. O
sábado 27, Atlanta (1996) e
Nest of Tens (2000,) de Mi-
randa July; tamén o traba-
llo de Laura Parnes, Holy-
wood Inferno, Episode
One (2002). E o domingo
28, Lovely Rita (2001), de
Jessica Hausner. Todas as
sesións ás 20 h no MARCO.
Máis  in formación  en
www.marcovigo.com. 

■ EXPOSICIÓNS

PREMIOS FAD DE
ARQUITECTURA E
INTERIORISMO 2003 
Poderemos contemplar as
16 obras gañadoras, así co-
mo as finalistas deste reco-
ñecido certame, no que par-
ticipan os mellores traba-
llos realizados por arquitec-
tos do Estado neste ano. Na
sede viguesa do COAG até
o domingo 11 de xaneiro. 

PÉREZ PORTO
O ceramista mostra o seu
traballo, até o 12 de xanei-
ro, na galería Sargadelos.

A TRAVÉS DA FIESTRA
Mostra fotográfica do
alumnado do Centro de En-
sino Permanente de Adul-
tos (Marqués de Valterra 8)
que poderemos ollar, no
propio centro, de 17 a 21 h.
até finais de xaneiro.

IAGO RIERA
O pintor e deseñador gráfico
presenta os seus collages no
café Uf até o 15 de xaneiro.

PLÁSTICA GALEGA
Mostra colectiva con obras
de Guillermo A. Monroy,
Moncho Borrajo, Luís
Caruncho, A. Cifuentes,
M. Coia, R. Conde, Frei-
jeiro, García Rivas, An-
tón Goyanes, X. Magal-
haes, Santigo Montes, P.
Solveira ou Mingos Tei-
xeira, na galería Chroma
até o 10 de xaneiro.

BERTA CÁCCAMO
As pinturas da coñecida ar-
tista exhíbense na galería
VGO até o 12 de xaneiro.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As obras do prestixioso
premio de fotografía da na-

I PREMIO DE XORNALISMO
FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Convócanse traballos xornalísti-
cos de todo xénero, publicados
con nome ou pseudónimo, en cal-
quera medio de comunicación im-
preso da Galiza, entre o 1 de xa-
neiro e o 31 de decembro de 2003.
Os traballos deben estar en galego.
Cada autor só pode enviar unha
obra, enviando o orixinal e 5 foto-
copias da páxina completa do xor-
nal ou revista que acollese a publi-
cación dentro dun sobre co texto
“Para o premio Francisco Fernán-
dez del Riego”, xunto co traballo,
nome do autor, número de identifi-
cación fiscal, enderezo postal e te-
léfono, á Área Sociocultural de
Caixanova, rúa Augusto Glez. Be-
sada, 2-36001 de Pontevedra, an-
tes do 7 de xaneiro. O fallo comu-
nicarase en febreiro de 2004. 

XIX PREMIO
A. LOSADA DIÉGUEZ
Convocado polos concellos de
Boborás e O Carballiño para con-
tribuir ao fomento da cultura ga-
lega pola que loitou o ilustre
mestre Antón Losada. Está dota-
do con 12.000 euros para premiar
a dúas obras, xa publicadas, unha
no terreo da creación literaria e
outra de investigación (6.000 eu-
ros para cada unha). A lingua de
edición das obras será a do orixi-
nal, inescusalbemente en galego;
non poden ter recibido premios
doutros certames; as editoriais
poden ter a residencia na Galiza
ou fóra; fican excluídos os tectos
de uso escolar, edicións por fas-
cículos, as de luxo ou de tirada
restrinxida; tampouco se consi-
derarán reimpresións ou edicións
posteriores á primeira. A data de
impresión debe estar comprendi-

da entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2003, rematando o
prazo de admisión das obras o 31
de xaneiro de 2004. O xurado,
soberano, emitirá o fallo o 30 de
abril de 2004 en Boborás e entre-
garase o 12 de xuño non trans-
curso dun acto no Pazo de Mol-
des. Máis información no Conce-
llo de Boborás. 

III PREMIO Á INVESTIGACIÓN
DA FUNDACIÓN BARREIROS
Poderán participar aqueles traba-
llos de investigación relacionados
con solucións tecnolóxicas, inno-
vacións, estudos de prospectiva ou
análises de tendencias que contri-
búan á redución do impacto da au-
tomoción no meio ambiente en xe-
ral. Remitiranse dous exemplares
impresos e encadernados indican-
do no sobre “Premios Eduardo Ba-
rreiros” ao enderezo da Fundación

sito na rúa Méndez Núñez 17-
28014 de Madrid antes do 27 de
febreiro. Máis información no telf.
91 701 48 07 ou en www.funda-
ciónbarreiros.org. 

CURSOS NA
A.V. DE VALADARES
O Centro Veciñal e Cultural de
Vigo organiza un curso de acor-
deón todos os sábados desde xa-
neiro de 2004. O prezo de matrí-
cula é de 23 euros para os socios
e de 32 para os non socios. O pro-
fesor Pablo Germán Guarrera
impartirá áulas de guitarra en gru-
pos dun máximo de 4 alumnos
por hora; e a partir de febreiro e
até xuño o fotógrafo profesional
Alberto Costas Barreiro desen-
volverá un curso de introdución á
fotografía. Máis información no
telf. 986 467 053 ou na secretaría
do Centro Veciñal.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
11

0 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

24
 d

e 
de

ce
m

br
o 

de
 2

00
3 

ao
 9

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

04

O ciclista
Cordero

retratado
por Pedro

Varela cara
a 1895, que
forma parte

da
exposición
Fotografía
na Galiza

do s. XIX en
SANTIAGO.

Rubén
Ramos

Balsa foi o
gañador do

III Premio
Auditorio de

Galicia.



tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, estarán expostas, até o
18 de xaneiro, na sala de
exposicións III do C.C.
Caixanova.

38 CONCURSO DE
BELÉNS CAIXANOVA
O histórico certame está na
sala de exposicións I do Cen-
tro Social, até o 6 de xaneiro.

L´ATELIER
DE MONTPARNASSE
Froito da colaboración entre
Caixanova e o Museu Mont-
parnasse de París, a partir do
vindeiro xoves 18, as obras
de artistas como Matisse,
Leger, Picasso, Modigliani,
Delauny ou Picabia, entre
outros representantes de
principios do século XX
–cando estouran os grandes
criadores do cubismo, sén-
tanse as bases da abstracción,
practícanse as irreverencias
dadás e se dá o paso aos so-
ños do surrealismo– poderé-
molas ollar no C.C. Caixa-
nova até o 22 de febreiro.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
Mostra permanente de 120
obras na que se ofrece unha
visión clara e amena da evo-
lución das distintas tenden-
cias artísticas desenvolvidas
en Galiza desde o século
XIX até a actualidade. Obras
de Castelao, Lugrís, Gra-
nell, Maruxa Mallo, Masi-
de, Colmeiro, Laxeiro, Se-
oane, Buciños, Sucasas ou
o grupo Atlántica entre ou-
tros, pódense contemplar no
Centro Social Caixanova de
luns a venres de 18 a 21:30
h. e os sábados, domingos e
festivos de 12 a 14 e de 18 a
21:30 h. Máis información
en www.coleccioncaixano-
va.com.

OLLADAS OCEÁNICAS
Máis de 40 artistas na-
cionais e internacionais
participan nesta mostra que
ten o mar como fío condu-
tor. Antón Patiño, Isaac
Pérez, Mª Ruido, Montse
Rego, Longina, Francisco
Leiro, Carlos Rial, Coca
Rivas, entre outros, harmo-
nizarán diferentes discursos
sobre o mar. A heteroxenei-

dade dos artistas permíte-
nos ollar a variedade da
criatividade dos últimos 20
anos, empregando todo tipo
de soportes. Até o 18 de xa-
neiro no Museo do Mar.

BIZARR@S
Sexta e derradeira mostra
da serie Malas Artes 03 que
poderemos ollar na Sala
dos Peiraos até o 11 de xa-
neiro. Desta volta é o mun-
do do xénero e a identidade
sexual o que nos trae as
obras de Fran Miguéns
Ferro, Camino Vidales,
Álex Mene, Rebeca López
Cierto, Félix Fernández e
Carlos Latorre. Malas Ar-
tes tamén se pode ollar en
www.vigo.org/malasartes.

ISAAC PÉREZ VICENTE
Poderemos ollar as súa pin-
tura na galería Ad hoc até o
15 de xaneiro.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais
en Portugal, no MARCO
até o 25 de xaneiro. Mostra
colectiva cun fío condutor
xeográfico: é a primeira
dunha nova promoción de
vinte creadores portugue-
ses, nados na década dos
setenta. Artistas que teñen
aberto un espazo na escena
internacional, con partici-
pacións en bienais e exposi-
cións. Setenta e sete obras
multicisciplinares: fotogra-
fía, escultura, videoproxec-
ción, instalacións, debuxos,
murais e intervencións que,
nalgúns casos, exceden os
límites do espazo e abarcan
até o vestíbulo do museo ou
que, noutros casos, son
obras especialmente crea-
das para esta mostra. Máis
información en www.mar-
covigo.com. 

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tra-
dicional comezou a progra-
mación do outono coa ex-
posición que percorrerá as
entidades sociais e cultu-
rais. Paneis ilustrados e pe-
zas realizadas por artesáns
que recollen oficios tradi-
cionais. Como complemen-
to conta cun artesán que fa-
rá unha demostración dal-
gún dos oficios. Podémola
ollar na A.V. de Valadares
até o 5 de xaneiro.

CÉSAR PORTELA
O MARCO expón unha es-
colma das obras do arqui-
tecto até o 11 de xaneiro.
Un itinerario por toda a súa
obra, desde os primeiros
traballos, como as paradig-
máticas vivendas dos ziga-
nos de Pontevedra; a ponte
“Azuma” no Xapón; o pro-
xecto do bloque número 14
do Malecón de La Habana;
ou a Estación de Autobuses
de Córdoba, até chegar aos
seus últimos proxectos na
Galiza: o Verbum-Casa das
Palabras e o Museo do Mar
de Galiza, en Vigo; o cemi-
terio de Fisterra na Coruña;
ou o futuro Pazo de Con-
gresos de Vigo. 

VERBUM.
CASA DAS PALABRAS
Neste museo adicado á co-
municación humana, ade-
mais dos módulos que re-

flectirán de xeito permanen-
te distintos aspectos deste
tema, pode verse unha expo-
sición temporal sobre os
medios de comunicación,
até o 5 de xaneiro.

■ MÚSICA

UNIÓN MUSICAL
DE VALADARES
Esta agrupación dará un
concerto especial de fin de

ano no Centro Cultural do
barrio o domingo 28 ás 19
h. do serán. 

FITO & FITIPALDIS
A coñecida banda de rock

actúa na sala Nova Olimpia
o xoves 8 ás 22: 30 h. 

CONCERTOS
DE NADAL
No Centro Cultural Caixa-
nova, o venres 26 contare-
mos coa presenza da Or-
questa Clásica da cidade,
rematando o venres 27 co
recital da Coral do R.C.
Náutico e a Banda e Coro
da Unión Musical de Vala-
dares. Ambos concertos ás
20:30 h. no teatro-sala de
concertos da entidade.

■ TEATRO

BEETHOVEN
ANTE O TELEVISOR
Música, imaxes e sombras
chinesas para a poesía que
presentan 6+algo o venres
26 ás 23 h. na Cova dos Ra-
tos (Romil 3, baixo) 

DILLEI
Musical novedoso, dirixi-
do e interpretado polo ac-
tor e humorista Carlos
Blanco; xunto con Ra-
món Pinheiro na percu-
sión; o dj Nathan; e Uxía
Pedreira; qu misturará na-
rración oral, música tradi-
cional e o ritmo dun dj en
directo. O luns 29 e martes
30 ás 20:30 h. no CC Cai-
xanova.

A LOCA MOTORA
Actividade para crianzas
que se desenvólvese dentro
do programa ¿Xogas? En
galego podemos, o sábado
10 ás 11 h. na Biblioteca
Pública Central. 

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR REY
Mostra as súas fotografías
no Instituto de Estudos
Chairegos.♦

COOPERATIVA VECIÑAS DE VIGO
www.vecinasdevigo.es.vg

Páxina electrónica dunha das coopera-
tivas de vivendas máis grandes do país,
que constrúe no Plan de Actuación Ur-
bana de Navia tres bloques para case
trescentas vivendas. Neste sitio pódese
seguir a evolución da obra, consultar os
planos, etc.♦
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■ Urxen dúas obras de teatro infan-
til que sexan interesantes, unha de 12
e outra de 13 personaxes, para crian-
zas de 2º e 3º ciclo de primaria. Podo
trocar obras, teño moitas. Telf. 986 303
582 ou juanscylla@wanadoo.es.

■ Véndese apartamento en Cela
(Bueu), dous cuartos e un baño, amo-
blado. Telf. 986 322 752.

■ Eskakeo, grupo rock de Ferrolterra,
precisa vocalista. As persoas interesa-
das poden escoitar a nosa maqueta en
www.eskakeo.com e, de vos ir a nosa
música, chamade ao 699 336 270.

■ Portuges hiztunak, portuges es-
lolak edota elkarrizketak elkartrukatu-
ko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) E-
posta: xavier@kaixo.com.

■ O organismo popular anti-repre-
sivo Ceivar envia a todas as pesso-
as e colectivos interessados os seus
informes anti-repressivos periódicos.
Pomos  a disposiçom o correio de-
nuncia@ceivar.org para aquela infor-
maçom, contrastada, sobre a repres-
som espanhola na Galiza. Página
electrónica www.ceivar.org; correio
ceivar@ceivar.org; telf. 679 533 749.

■ Casa de turismo rural en Ponte-
caldelas, con capacidade para 8 per-
soas, alúgase enteira para fins de se-
mana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.

■ Véndese baixo comercial na rúa
Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.

■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual ba-
sic. Tlf. 617 784 692.

■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En gale-
go”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.

■ Merco violonchelo de segunda

man, en bo estado, tamaño 1/2. telé-
fono ou mensaxe no 630 708 731.

■ Vendemos números atrasados
de Página Abierta, Viento Sur, El
Viejo Topo e outras revistas de temas
sociais. Consulta Libroteca 21: es.ge-
ocities.com/libroteca21/index.html

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

■ 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 tempo-
rada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ Véndese piano Wurlitzer, 600 eu-
ros. 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), vá-
rias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ No Valadouro, a peña deportivis-
ta Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entra-
das. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.

■ Vendo camisetas negras de Nun-
ca Máis coa bandeira galega ou a

vasca; tamén insígnias. Camisetas a
15 euros; insígnias 3. Información no
616 870 908 perguntando por Toni.

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e li-
teratura galegas, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, revistas e discos. Cosúl-
tanos en http: //es.geocities.com/libro-
teca21/index.html

■ Urxe venda de mobiliario com-
pleto dunha vivenda. Dous dormito-
rios, un salón, unha sala de estar, un
comedor e unha cociña. Antigos e de
boa calidade. Telf. 986 411 178; pre-
guntar por Ángel.

■ RST, grupo gay-lésbico (Raras So-
mos 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, gai-
ta e guitarra, individuais e colecti-
vas. Intercambio, criatividade e po-
tenzazón da música en grupo. Telf.
986 415 666.

■ Para non ter que emigrar ás Cana-
rias, busco traballo na Galiza: re-
partidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.

■ Merco bicicleta estática de segun-
da man. Podedes chamar, á noitiña,
ao telf. 981 903 348, ou contactar con-
migo en salvadorouteiro@virgilio.it.

■ En Asturias, a 5 minutos de Riba-
deo, en Tapia de Casariego, alúga-
se casa, nova, de campo con xar-
dín, grella para asados, pista de ba-
loncesto. Fins de semana, de venres
a domingo, 100 euros. Vila moi tran-
quila, perto da praia e da montaña.
Telf. 667 293 752.

■ Véndese casa, tipo chalé, perto
do río Verduxo e cercana á ría. Per-
fectamente acondicionada. Bo prezo.
Telf. 986 705 063 - 635 452 290.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
Dillei é o

espectáculo
de Carlos

Blanco,
Ramón

Pinheiro,
Uxía

Pedreira e
Nathan que

estará o
luns 29 e

martes 30
en VIGO.

Widlife
Photogrpher
é o concurso
fotográfico
sobre a
natureza
máis
recoñecido
do mundo.
Poderemos
contemplar
as súas
imaxes, até
o 18 de
xaneiro,
en VIGO.



AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS NON LLE DEBEN POÑER
fin á dinámica social xerada na Galiza nos últimos meses, por-
que a participación cidadá é fundamental á hora de configurar a
acción de goberno e as decisións a tomar polas corporacións.
Esta participación é o contrapeso necesario á presión, non sem-
pre confesa, de grupos mediáticos, inmobiliarios e doutro tipo
que tentan, e en moitos casos logran, torcer o interese público.
Está en xogo ademais un modo de vida, sexa nas cidades, nas vi-
las ou no campo, máis alá da fermosura ou da seguridade. Está
en xogo a identidade de cidades que poden acabar por perder as
súas raigames ou recuperalas, está en xogo a construción de vi-
las clonadas, cidades dormitorio, iguais ás de todas as partes, ci-
dades estratificadas por clases, con máis ou menos servicios se-
gundo o nivel de renda, ou cidades integradas, nas que se res-
pecten os valores do barrio e a vitalidade do centro, nas que non
se marxine e o beneficio non derive en especulación, cidades
onde o poder municipal non esteña maniatado polos intereses de
grupos privados, carentes dun proxecto de futuro para todos; ci-
dades e vilas que xoguen un papel dinamizador dunha activida-
de local que en moitas partes do noso país está en devalo.♦

Nº 1.083
Do 22 ao 28 de maio
de 2003
Ano XXVI - IV Xeira

FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Pactos BNG-PSOE:
máis claros

pero máis difíciles
(Páxs. 2, 3, 4 e 5)

¿Cine galego
ou cine en galego?

(Páx. 28)

Chamamento
‘desesperado’
do alcalde de
Carnota aos
voluntarios 

(Páx. 9)

2,75 euros (1,75 sen Bule Bule)

Cartas ao meu amigo inaugura a colección Memoria, textos para
a recuperación do pasado máis recente da nosa cultura.
Un epistolario que é a historia dunha
amizade, dunha relación especialmente
feliz: a que houbo entre Cunqueiro e
Francisco Fernández del Riego. Dolores
Vilavedra prepara esta edición para o
lector contemporáneo: cada observación,
cada dato enmarcado no seu contexto.

CARTAS AO MEU AMIGO
Historia dunha amizade

UN FUTURO EN GALEGO É POSÍBEL

PACO VILABARROS

Nenos e nenas
manifestáronse o 17 de maio en

Santiago por un futuro en galego.

Novo Bule-Bule,
para os máis
cativos,
con este número

O Foro das Ideas e
das Artes 
Vítor Vaqueiro-Xesús González
Gómez, un diálogo literario

Shin Chan e
Doraemon
en galego
nos cines   (Páx. 15)




