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Post-eleitoral 

Como prepara o PP o 
enfrontamento directo co BNG 

{Páx. 4-5) 

As plataformas cidadáns 
contéstanlle a Fraga 

(Páx. 7) 

Pérei Esquivel, a voz dun Nobel 
que se fai ouvir 

(Páx. 2 1) 

Rebúmbio post--eleitoral 
Nunca cámbios tan pequenos fix.eran tanto rebúmbio. Cincocen, 
tos mil votos máis do PP, dous millóns e médio de cidadáns que 
decidiron absterse ... , e todo semella que na sociedade existiu un 
revolcallón que puxo non só o presente, senón a história de cu de 
arriba para abaixo. O PP domina todo o presente e borra toda a 
história. Aznar, o PP, é o único referente válido para analisar a ac, 
tualidade, o pasado é inservíbel. Os incelectuais espafiois, autode, 
nominados como progresistas, que fomeceron de ideoloxia á derei, 
ta, apóntanse, como cando o GAL, a corrupción e o pelotazo (que 
derrotou ao PSOE con efecto retardado) ao acriticismo do incensá, 
rio. Os médios de comunicación cámbian de directores para e tar 
en mellar consonáncia co poder. Decretan a perversión da socieda, 
de civil e de calquer xeito de auto,organización ... A grande vitória 
do PP non se deu nas fumas. Estase a dar agora cando medra a en, 
redadeira mortífera da derrota na sociedade. Forma parte da post, 
campaña eleitoral. Pero, ainda que o pretendan, os problemas do 
PSOE non son o reflexo da sociedade e, menos, da galega. • 

Xerardo Q1:1intiá 
Unha soa man e outros intres 

Relatos da moderna soidade, 
escritos coa sinceridade 
dun observador atento e 
insubornable. 
Do autor de 
Finísimo po nas ás .. 
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A cesta da compra sube mália o abarátamento dos produtos alimentares 

Canto custa 
o que mercamos? 
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D 
a morea de patatillas Ruffles 
modalidade "chili bravas" ou "á 
vinagreta" que se consumen na 
Galiza, unha parte procede dos 
campos da Límia. lso si, corta
das e aderezadas con coloran
tes e picantes variados. Cando 
no A/campo hai que dar saida a 
unha remesa próxima á data de 
caducidade, colócase o prezo 
de cen pesetas a bolsa de cen
to oitenta gramos de Matutano. 
Agora mesmo os pataqueiros 
de Xinzo están dando saida as 
suas patacas armacenadas a 
menos de cinco pesetas o quilo 
e, incluso, de gratís. Non é un 
mistério; a razón pola que un 
quilo de patacas regaladas pa
sa a custarlle ao consumidor 
máis de mil pesetas en bolsas 
Matutano é complexa, máis to
do ten explicación. 

No naso país o dumping non é 
unha palabra demasiado coñe
cida e, sen embargo, trátase 
dunha practica _que afecta direc
tamente aos produtores gale
gos. Semella difícil entender as 
intencións dunha marca que 
prefire vender un produto a un 
prezo interior ao que -ne custou 
fabricalo; pero a marca quer in
troducirse nun mercado no que 
non ten presencia, reforzala ou 
utilizar un produto da gama de · 
gancho para vender. os demais. 
Acontece coas patacas de xeito 
especial ao non estar o seu pre
zo regulado. Na Límia, atenden
do ás leis da oferta e da deman
da, as crises eran até o de ago
ra cíclicas, para unha produc
ción que ten como destino nun 
70% as fábricas de fritos, e nun 
30% o consumo. 

Desde a última colleita os pre
zos chegaron a mínimos para os 
produtores. Circunstáncias cóin
cidintes, que explica Xosé Ma
nuel Puga, do Sindicato Labre
go, -fixeron que agora mesmo o 
produtor este vendendo o quilo 
de patacas entre cero a cinco 
pesetas o quilo máximo. "Sem
pre hai máis demanda que ofer
ta dentro do Estado, por iso se 
importan patacas. Na Galiza na 
última recollida choveu até moi 
tarde polo que tivemos que re
trasala. O mesmo aconteceu en 
Andalucía, cuxa recollida xun
touse coa valenciana. Levanta
mos pataca ao mesmo tempo 
Galiza, Alava, A Rioxa e León. 
Comezou a crise de prezos", ex
plica Puga. 

Ainda que a pataca alcance o 
prezo de setenta pesetas -ago
ra, cincuenta-, e a nova chegue 
ás cento cincuenta peseta o qui
lo, á persoa que a recolle acos
tuman a pagarlle unha media de 
dez pesetas. "En Novembro o 
ministério de Agricultura decide 
pagar catro pesetas por quilo a 
cámbio de que os produtores de 
pataca a manteñan gardada du
rante doüs meses e retirar unha 
pouca do mercado. Pero a esta 
medida só se poden acoller as 
cooperativas e as pequenas so
ciedades de transformación. Co 
cal, na Límia só se beneficiaron 
da medida nove persoas", conta 
Xosé Manuel Puga. As cinco 
asociacións de produtores non 
entraron nas axudas, ainda que 
xa existia un precedente de can
do do tempo de Tomás Pérez' 
Vidal como conselleiro. 

Cal é o resume? "Pois ternos 
máis de dez millóns de quilos 
gardados, que non sairon ao 
mercado e que os prodµtores 
están regalando. Xa teñen a ca
beza posta na vindeira semen
teira", conta Xosé Manuel Puga. 
Os supermercados de Gadisa e 
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Vegonsa van facer promoción 
nas vindeira semanas de pata
ca da Límia "para dar saida a 
un importante volume de pataca 
comun que queda en bon esta
do", segundo a consellaria. Os 
sindicatos agrarios din que bas
ta xa de "parchear" o problema 
da pataca que, sen embargo, é 
un produto rei en canto á de
manda. 

As catorce pesetas do brick 

Co leite pasa o contrário que 
coa pataca, cuxo marxe de be
nefícios é considerábel tanto pa
ra o maiorista como para as ten
das e superfícies comerciais. 
Sen _embargo, como é posíbel 
que un litro de leite custe menos 
de setenta pesetas se o prezo 
de referencia para o gandeiro é 
de cincuenta e unha pesetas e 
media? Quedan ppr engadir os 
custes de transformación e co
mercialización e, por suposto, o 
envase tetra brick. "Só o cartón 
custa catorce pesetas", di Xosé 
Ramón Cendán, do SLG. 

Pero nos supermercados non é 
facil atopar o leite a máis de no
venta pesetas. No Froiz, só Lar
sa e Pascual superan a barreira 
das noventa pesetas, que o 
SLG considera un "prezo xusto" 
para un litro· de boa !e!te. Algun-. 

has marcas, como a própria do 
supermercado, baixan até me
nos das oitenta. "Só hai tres ra
zóns que xustifiquen que o leite 
custe menos de noventa pese
tas o litro. A primeira, que non 
se lle paga ben ao produtor. Na 
Galiza o prezo 
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ainda está cheo. Hoxe chegou a 
mil cincocentas pesetas pesetas 
o quilo e ali quedou. Por que esta 
cotización? "Porque vai sempre 
escaso e é un peixe moi valora
do", explica a peixeira. "De cal
quer maneira o prezo abala entre 

catrocentas e cin
medio é de co 
renta e catro pe
setas o litro, pero 
mentiriamos se 
dixeramos que to
dos os produtores 
chegan a esa 
cantidade. A se
gunda razón es
taria na utilización 
de sucedaneos, 
máis baratos", co
menta. 

Se se paga 

cocentas pesetas 
o quilo, depen
dendo do dia", 
engade. " Depen
de de que haxa 
máis rape? "Non, 
exactamente", ri 
a señora "eu ho
xe xa o comprei 
na lonxa a mil 
duscentas". O 
maiorista é que 
máis avantaxe ti
ra dun peixe que 
chega ao porto á 
metade do prezo 

E a terceira? O 
dumping. "Son 
marcas que intro
ducen o leite a 
baixo prezo para 
facerse co merca-
do", sinala Cen-
dán. Por esta ra-

ao produtor o 
prezo xusto, o 
leite non pode 
ser vendido no 
supermercado a 
menos de 
noventa pesetas 
o litro do que paga o 

consumirdor. 

Se o peixe sapo 
supón unha deli
catessen no 

zón, os produtores e os sindica
tos agrarios tan o chamamento a 
pagar máis "por un prezo xusto". 

mundo do peixe, o espárrago se
gue séndoo no mundo vexetal. 
En Antas de Ulla, Palas de Rei e 
Monterroso, varios viciños em
prenden o cultivo de esparrago 
verde en cuarenta hectáreas: o 
que menos superficie cultiva, dis-

Consumo de elite 

No pasto da pescaderia do Pro
greso, de Vigo, o caixón do rape 

·," '. '\ 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

pón de media hectarea, o que 
máis, de sete. Será o esparrago 
galega tan caro como o navarro? 
"O esparrago, as setas silves
tres, as trufas, os pementos do 
piquillo e as frambuesas son 
considerados produtos de alto 
nível", explica Xesus Ouintá, xe
rente de Arotz, a conserveira na
varra instalada en Monterroso 
que comercializará o 100% da 
produción deste espárragos tri
gueros apartires do ano que 
ven. Por que son máis baratos 
os esparragos peruanos? "Os 
coidados e a calidade do cultivo 
explican porque o esparrago na
varro nen ten competidor co pe
ruano, máis barato", explica o 
xerente de Arotz. "De feito o 80% 
dos produtos que comercializa
mos van ao extranxeiro, onde se 
pode pagar mellar", remata.+ 

ESTA-SEMANA 
ANOSATERRA 

·Cenórias naturais, o ·dobre de caras 
No mercado de Tui alguns dos 
postas de verduras cor)tan con 
hortalizas diferenciadas co dis
tintivo de agricultura ecolóxica. 
O quilo de cenórias con este 
distintivo custa trescentas pese
tas mentres que o "normal" cus
ta cento vinte. Por que? "A ce
nória ecolóxica, ao non utilizar 
sulfatos, ten un ritmo de creci
mento lento. Nós non podemos 
arrancar cenórias e plantar un
has tras doutras. So utilizamos 
esterco", di Agata Brosskamp, 
que xunto ao seu home dirixe 
Hortalizas Pexegueiro, unha 
das tres empresas de agricultu
ra ecolóxica que traballan na 
Galiza. "Dicir empresas é moito 

dicer, neste casos somos un 
matrimonio, neutro, unha -pare
lla con tillos, e no terceiro, un 
xoven", comenta Agata. 

Hortalizas Pexegueiro comer
cializa produtos para os mer
cados e tendas de Tui e Saba
rí s, ademais de para algun 
restaurante "moi concreto" de 

Vigo. Dependendo da época, 
teñen acelgas, espinacas, lei
tugas, porros, nabizas, fabas, 
rabaniños, pataéas e cenórias. 
Agata Brosskamp asegura que 
hai unha "enorme demanda" 
destes produtos, cultivados de 
maneira tradicional, ·~ao xeito 
pe autocosumo, pero con vis
tas á comercialización. O con-

.Un quilo de cenórias custa 
1 

l cento vinte pesetas; 
1 

l de se tratar de agricultura ecolóxica, 
1 . 

l acadan as trescentas. 
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sumidor ten que pagar máis 
porque é un comércio moi 
poucQ organizado ainda. Por 
unha parte, a produción é pe
quena. O factor tempo é esen
cial para entender a carestia; 
as nasas leitugas non padecen 
produtos químicos de síntese, 
polo tanto, medran ao ritmo 
adecuado, non a un ritmo for
zado. Tampouco permitimos o 
uso de hormonas para tempra
nar os cultivos'', sinala. "A 
Xunta non se toma en sério a 
denominación de agricultura 
ecolóxica, perdendo un grande 
mercado de consumidores, 
ademais de todas as subven
cións de Bruxelas", di.+ 

O custe dunha taza de café 
O xornal dun traballador de 
calquera dos paises africanos 
que depende economicamente 
do café é de oitenta cinco pe
setas ao dia. O cuarto quilo de 
café custa no su-

Até a década dos oitenta funcio=
nou a regularización no merca
do mundial do café, do que de
penden vintecinco millóns de 
produtores do Terceiro Mondo. 

permercado ªº 
r:_edor de duas
centas cincuen
ta, dependendo 
da marca. Na 
Galiza consú
manse ao redor 
de tres quilos e 
medio de café 
por persoa, ou 
sexa, catorce pa-

Os oito gramos 
necesários para 
unhataza 

Despois, chegou 
a lei do máis for
te, e a caida de 
prezos deixou fa
ra de combate 
aos pequenos 
produtores e fa
vo receu a con
centración. Dez 
países concen
tran hoxendia o 

de café custan 
nove pesetas 

quetes de cuarto 
quilo. Non en 
van o café é a 
segunda matéria prima que 
move máis diñeiro ao ano. A 
primeira é o petróleo. 

75% do comércio 
e, ainda que o 
prezo mundial de 
referéncia son 

unhas oitenta e cinco pesetas 
por 450 gramos, a regla é pagar 
por baixo. Pero, como neutros 

prod utos,_quen- lffilalallada..é__a 
empresa transformadora, da 
que case ninguén coñece o tele
fono, Bernard Rothfis, ED & F 
Man ou J. Aron, e, nun grado 
posterior, as torrefactoras, ou 
sexa Philip Morris, Coca Cola, 
Nestle e Suchard por citar 
exemplos. Son as que encare
cen o produto que remata nos 
estantes do supermercado. 

Baseándose en que o xornal do 
recolector non se corresponde co 
elevado prezo do produto, as or
ganizacións de comercio xusto 
comezaron hai anos a tomar par
te do mercado cafeteiro. Se os ci
to gramos de cate que se preci
san para unha taza custan nove 
pesetas, no comércio xusto custa 
doce. O consumidor paga tres pe
setas por riba e o campesino ob
tén 1 , 6 máis das que cobra can
do vende a unha multinacional. O 
prezo xusto sempre é máis caro. 

Outro producto instalado na n_osa 
dieta e demasiado caro atenden
do aos seus ingredentes base é o 
chocolate. A industria europea 
non ten porque utilizar cacao des
de o anu 1995 para fabricar as 
barras de chocolate, segundo de
cisión da Comisión Europea. Pai
ses como Costa de Marfil, Ghana 
e Camerun empobrécense pala 
baixada de exportacións de 
cacao. O prezo internacional do 
cacao é hoxendia inferior ao esta
belecido hai trinta anos. E, sen 
embargo, unha tableta de cento 
vintecinco gramos de chocolate 
achégase xa ás duascentas. • 

Fronte á tirania do mercado, un consumidor ln.telixente 
"Góstache o peixe? E paréceche caro? Pois vai ti 
pescalo". Esta pintada no valado do Berbés, porto 
pesqueiro de Vigo, ilustra as diferentes visións que 
teñen os colleiteiros e os consumidores a respeito do 
prezo dos produtos. A uns o prezo que lles pagan 
seméllalles moi cativo non só para o esforzo que tan e 
para o seu custe real, senón para poder vivir 
dignamente. Os consumidores contemplan abraiados 
como sube porcentualmente o prezo dos producos 
moito máis que os seus salários, que a sua 
capacidade de mercar. 

Uns e outros están descontentos mentres, cada vez 
máis, se agrandan as diferéncias entre o prezo ao 
produtor e o prezo ao consumidor. En Fráncia para 
que o comprador teña unha noción real desa 
magnitude que separa o prezo de custe ca prezo final, 
os produtos están n:iarcados co prezo de venda, pero 
tamén ca prezo de custe en orixe. Ao ir facer a compra 
poden apreciar como as 7 pesetas dunha leituga coas 
que se pagou ao agricultor se converten en cen, as 

seis pesetas das sardiñas en 650, as 250 do litro de 
viña en 820 ... Como anúncian que baixou o prezo da 
carne de tenreira nos mercados e sube na praza, ou o 
parco, ou o polo ... 

Pero na Galiza estas grandes diferéncias ainda non se 
pode comprobar marcadas. Nen tan sequer se cumpre 
a legalidade de etiquetar os produtos coa sua orixe, 
para saber o que estamos a consumir. Os pementos 
de Padrón poden ser de Múrcia, as mazás da Alsácia, 
a pescada da Arxentina, os langostinos de 
Madagascar, o leite francés, as letiugas holandesas, e 
o queixo de pataca ... A carne, nascida na Gal iza, 
recriada en Catalunya. 

Nese tráfago é onde encarace máis e máis o prezo 
unhas veces e, outras, baixa a rentes de chan. Se a 
primeira opción repercute directamente no 
consumidor, con intermédiarios que levan as grandes 
marxes por transportar e almacenar os produtos,. pero, 
sobre todo, por procurar mercado, a segunda faino a 

máis longo prazo. Primeiro funden a produción própria, 
como está a suceder coa pataca da Límia, ou coas 
conservas de peixe, colocándonos os seus produtos a 
baixo prezo, se fai falta por debaixo do custe. Lago 
aumentan ese prezo e pagamos o dobre por produtos 
dunha calidade moito inferior á que nós producimos. 

A loita hoxe non está na produción, senón nos 
mercados. A estes diríxense as estratéxias das 
multinacionais. Contra elas só existe un primeiro 
recurso. Información. Información ao consumidor para 
que saiba distinguir uns produtos de outros, para que 
poda optar libremente, para que saiba mercar. O 
consumidor ten hoxe a chave do mercado e só a sua 
formación, a sua opción atinada (ainda que semelle 
que sae perdendo) seralle rendíbel, poderá escapará 
tirania das multinacionais que tanto lle venden 
produtos transxénicos ou con pesticidas e abonos que 
lle amolan a saude, coma probas e medicamentos 
para sanarte.+ 

ANOSA TERRA 



4 

O PP ve con preocupación a alza do BNG. P. BERGANTIÑOS 

O PP pretende desacreditar as plataformas veciñais 

Fraga anúncia o bipartidismo PP·BNG 
O PP xa definiu a sua estraté
xia cara as municipais: con
frontación directa co BNG, 
dando a imaxe de partido radi
cal e fora do sistema, descali
ficación de Beiras, facéndoo 
entrar no corpo a corpo dos 
insultos e descalificación das 
plataformas veciñais. Con es
ta alternativa, que teria que 
ser seguida polos médios de 
comunicación, sacando al
gun novo elemento para o 
choque directo, o PP agarda 
conservar a maioria absoluta. 

Se ollamos os resultados das 
eleicións xerais na Galiza non 
existiu un corrernento eleitoral 
grave, cuxa tendéncia non esti
vese xa marcada en aAteriores 
consultas. O PP logrou un leve 
ascenso, o BNG tamén ascen
deu en idéntica proporción que 
en anteriores com ícios e o 
PSOE non logrou deter a caida 
comezada en 1996. Ainda asi, 
no PP deron a voz de alarma e 
Fraga volta a talar do bipartidis
mo. Pero o sistema "perfecto", 
para o presidente galega, polo 
que tanto arelou e batallou, até 
reformar sen consenso a lei 
eleitoral galega, fixando a re
presentación nun 5%, pónlle 
agora medo. 

Ponlle medo porque a confronta
ción do PP ten que darse agora, 
directamente co BNG. Fraga 
alerta aos seus e aos socialistas. 
"Un dos dous partidos da oposi
ción terá que desaparecer", vai 
relatando pelas emisoras, a pri
meira a SER. Fraga considera, 
coma sempre, que o cenário po
lítico galega, coma o español 
(sempre se equivocou polos na
cionalismos) tende ao bipartidis
mo. Non quer agoirar que partido 
vai ser o que desaparece, ou se 
vai ver relegado á marxirialidade. 

Agora ben, as queréncias que
dan claras cando afirma que se 
o PSOE "pasa a ser máis social
demócrata e máis socialista se 
se transforma nun partido c~mo 

o de .,Blair ou SchrÓeder, terá 
moitas máis posrbilidades que 
un partido selvático e tribal co
mo é o outro". Ese "cutre", inno
meábel, é, loxicamente- o BNG. 

Non é unha cantiga que Fraga 
cante só. A sua letra repítena a 
voces todos os dirixentes do 
PP: O seu secretário xeral, Xe
sus Palmou, menos visceral que 
Fraga, considera que "se os so
cialistas non conseguen atapar 
soluci0ns aes seus problemas, 
parece evidente que as elei
cións galegas van constituir un 
enfrontamento entre o BNG e o 
PP". Ao ·final, Palmou, en Faro 
de Vigo, tamén ten que porlle 
calificativos ao BNG: "un partido 
radical, que segue mantendo o 

. marxismo e un certo separatis
mo". Os mesmos calificativos 
que Fraga, pero máis políticos. 

O BNGe o PSOE 

Desde o BNG dan por seguro 
que a _confrontación nas próxi
mas municipais, e xa agora so
cialmente, está entre PP e BNG. 
Ainda asi, nas suas análises non 
contempla ·a desaparición do 
PSOE. Afirman que ~ste partido 
"cos seus máis de cen anos de 
vida, non só ten unha forte capa
cidade de rexeneración, máis alá 
dos erros dos seus dirixentes, 
senón unha base social que o 
necesita como referente'-'. Ainda 
asi, os nacionalistas especulan 
con que o PSOE, nas próximas 
autonómicas, pode voltar ao ní
vel das primeiras, cando en 1981 
non deu acadado os 200.000 vo
tos. Quedaría, deste xeito, por 
debaixo dos dez deputados. Ain
da asi, para o BNG seria o ele
mento necesário para impedir a 
maioria absoluta do PP. 

Desde o PP, a preocupación é 
parar a alza do BNG. Encarrega
ron agora un estudo sociolóxico 
onde analisarán naqueles secto
res nos que lles falla o voto, so
bre todo nas cidades, as suas 
causas e as mensaxes que po-

derian modificar a situación. Po
lítica feita á carta. Por outra ban
da, os xefes da oposición das ci
dades recibiron o encarrego de 
poñerse en contacto cos socia
listas para "dificultar o entendi-

. mento co BNG, rachando o pac
to de governo se é posíbel", se
gundo un responsábel do PP vi
gués. En Vigo pretenden r'ealizar 
o primeiro experimento dadas as . 
"boas relacións entre Corral e 
Príncipe". Nesta estratéxia é de 
destacar o intento de sacar á rua 
médios de comunicación "para 
contrarrestar a influéncia ideoló
xica nacionalista e atacar direc
tam_ente á UPG". Neste sentido, 
en Vigo, tentarán pór na rua un 
semanário financiado polo PP. 

Mais desde o PP, como xa acor
daran no seu congreso extraordi
nário, poñerán toda a sua maqui
nária político-coercitiva en "de
sactivar e desmantelar" as distin
tas plataformas cidadáns. Até de 
agora fallaron no intento pois a 
táctica era infiltrarse nelas ou, 
cando non, criar outras paralelas. 
Pero a ofensiva, por mandato ex
preso de Fraga, vaise acentuar. 
O primeiro paso será desacredi
talas ante a opinión pública. Se
gundo un informe do PP, "capta
ran se aos seus dirixentes se é 
posibel e desacreditaranse os 
seus métodos". Para nada talan 
de enfrontar as causas das pro
testas. Desde o PP consideran 
que "todas estas movidas son 
rentabilizadas polo BNG". Neste 
senso hai que entender as pala
bras de Pita Varela afirmando 
que as eleicións foron un "corte 
de mangas ás plataformas". Pa
labras corroboradas lego por 
Fraga, ainda que con matices. 

Dentro das prioridades do PP a 
nível estatatal sitúase a conse
cución do governo autónomico 
en Euskadi, ou, en todo caso, 
desbancar ao PNV, e tamén, 
impedir o ascenso do BNG, ao 
considerar que CiU xa está con- ~ 

- trolada pois vai depender máis ~ 
do PP que o PP deles.• >< 

GAL IZA 
Galiza foi onde máis retrocedeu o PSOE 

A maioria do PSdG aposta 
polo que decida Madrid 
Mália aos fortes movimentos in
ternos, no PSdG-PSOE a maio
ria semella que decidiu agardar 
a que en Madrid aclaren o futuro 
do partido para preparar a sua 
estratéxia na Galiza. As críticas 
entre uns e outros son constan
tes pero teñen a coincidéncia de 
cavilar que defenestrar agora a 
Pérez Touriño seria camiñar ca
ra o suicídio. Os críticos con que 
haxa unhas primárias para elexir 
o candidato ás autonómicas, xa 
se dan por satisfeitos. 

Fernández Moreda quer ser o no
vo secretário xeral do PsdG
PSOE. Francisco Vázquez 
apóiao. Pero o alcalde coruñés 
está agora neutra guerra. Unha 
vez máis, válese dun gabinete de 
comunicación madrileño para lan
zar a sua posíbel candidatura co
mo secretário xeral do PSOE. 
Cando se postulou abertamente 
contra Felipe González foi a sua 
perdición. Agora faise o renarte. 
En todo caso, pretende ser un 
dos pesos pesados do partido, 
integrante da xestora e dos que 
decidan o futuro. Aposta por un 
partido máis liberal "que atenda 
ao novas movimentos sociais, co
ma as ONGs", afirma Vázquez. 
"Moi adaptado ao seu xeito de 
ollar a política como alcalde, mar
keting sen ideoloxia", segundo o 
calificaba un dirixente galega. 

Foi precisamente Fernández Mo
reda o que arremeteu con máis 
crudeza contra a actual dirección. 
Pediulle responsabilidades polos 
maos resultados e botoulle a cul
pa non ao secretário xeral, Pérez 
Touriño, senón ao "seu entorno". 
O ataque ia dirixido principalmen
te contra o secretário de organi
zación Antón Louro e o de políti
ca municipal, lglésias Sueiro. 

Foi Lauro quen lle contestou, re
cordándolle que Moreda apoiou a 
Abel Caballero e que a desfeita 
nas autonómicas non tivo unha 
resposta de asunción de respon
sabilidades tanto por parte sua 
coma pala de Francisco Vázquez. 

Máis ou menos o que lle lem
brou Carlos Príncipe a Abel Ca
ballero na asemblea do PSOE 
de Vigo. Príncipe, ante a peti
ción de dimisión que lle realizou 
Caballero, recordoulle que el o 
apoiara cando as autonómicas. 

Quen tensionou a situación foi 
António Troitiño en Ourense. O 
concelleiro e responsábel local, 
demitiu, conxuntamente coa exe
cutiva. A sua manobra tentaba 

propiciar a dimisión de toda a di
rección provincial, pero non o lo
g rou. Sueiro opúxose e Pachi 
Vázquez non mostrou o seu apoio 
decidido. Tanto é así que, agora, 
Troitiño pode ver como o seu ini
migo na capital, Salgueiro Tizón, 
poderá rexer, provisionalmente, 
os destinos da agrupación local. 
Pero Troitiño procura a dimisión 
como concelleira da senadora 
eleita Pilar Nóvoa, argumentando 
as incompatibilidades. Oeste xeito 
teria o control do grupo municipal, 
hoxe dividido; non foi quen. 

As alianzas 

Pero as manobras de Moreda e 
Francisco Vázquez, asi como 
doutros sectores, en busca de 
acomodo no partido, que peden 
responsabilidades, están senda 
contestadas nas agrupación, ar
gumentando que o descenso do 
PSOE na Galiza non foi debido á 
política autonómica, senón ao 
descrédito na política estatal . Li
béranse, deste xeito, de toda res
ponsabilidade e achácanlla a Ma
drid, ainda que na Galiza o des
censo foi o máis grande, 10,09 
puntos. Para facer máis fincapé e, 
ao mesmo tempo, botar no debe 
de Francisco Vázquez e os seus 
a desfeita, afirman que o pacto 
con IU foi moi negativo, recordan
do implícitamente que foi na Gali
za no primeiro lugar que se pac
tou cos ex comunistas, rexendo o 
partido Abel Caballero co apoio 
de Francisco Vázquez e Moreda. 

Francisco Vázquez, pola sua 
banda, olla como moi negativas 
as alianzas municipais co na
cionalismo e, ainda que non 
achaca directamente aos pactos 
o baixón eleitoral, si afirma que 
estes acordes difuminan amen
saxe socialista "pois o galeguis
mo do PSOE é totalmente dife
rente do nacionalismo do BNG". 

Mais para derrubar á actual direc
ción ten que se dar unha nova co
rrelación de forzas diferente á que 
saiu do congreso de Ourense, e 
isa, de momento, non semella fac
tíbel. Con esta razón de fondo, uns 
e outros semellan dispostos a 
agardar a que Madrid decida non 
só os novas dirixentes, senón o 
modelo de partido polo que se 
aposta. Despois existirá unha nova 
resituación no partido na Galiza. 
Será a hora de dar a batalla fron
talmente. Mentres tanto, en Cata
lunya o PSC vai apostar por unha 
maior autonomia fronte a Madrid, 
pois consideran que, na sua na
ción, o socialismo avanza.• 
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Reforzar a organización, mulleres e xovens, prioridades para os próximos anos 

O BNG pretende facer chegar a sua alternativa 
a sectores que non están en conflito 
Segundo as análises realiza
das polo Consello Nacional 
do BNG, as eleicións xerais 
reforzaron a "bipolarización 
PP-BNG, que é a dinámica re
al da sociedade galega". 
Agora o BNG debate como 
captar o eleitorado do PP. 
Segundo as análises realiza
das, as tendéncias das dis
tintas elelcións, corrobora
das á alza nestas últimas, si
tuarian ao BNG nas próximas 
autonómicas en case 600.000 
votos, o que posibilitaría sacar
lle a maioria absoluta ao PP. 

O BNG tratará de "afinar a sua 
mensaxe". Pensan que debe de 
apresentarse xa como "unha al
ternativa para todos", e non uni
camente para aqueles sectores 
máis agraviados palas distintas 
políticas ou que están máis en 
conflito coas administracións. 
Neste senso, agardan que, deica 
ano e médio, xa podan dar o seu 
froito as políticas municipais na
quelas cidades que governan, 
tanto nas que ostentan alcaldías 
coma nas outras. O de "governar 
para todos" terá que ser visuali
zado polo eleitorado nas cidades 
que é onde máis medra o BNG. 

O ANG impulsará a sua mensaxe cara as autonómicas. A. PANARO 

Máis dificultades vai ter o BNG 
nos conceMos do rural, canto 
máis pequenos pior, non só pola 
sua povoación envellecida e máis 
acrítica, senón porque ainda está 
sen desmontar os resortes do po
der que permanecen inalterábeis 
desde o franquismo. Para supe
rar esta dinámica o BNG propon
se "aumenJ.ar a capacidade orga
nizativa". E esta a grande taima 
da frente nacionalista nos últimos 
anos e, ainda, asignatura pen
dente mália as evidentes milloras. 
Pero ainda asi, a maquinária do 
PP non ten nada que ver coa do 

BNG. "Nós irnos en bicideta, can
do eles son un todo terreo", en 
palabras dun membro da direc
ción nacionalista. A sua capaci
dade organizativa, para a que fai 
falta diñeiro, vaise ver algo mer
mada ao non conseguir gurpo 
parlamentário, non só polo diñei
ro que lles reportaría, senón por
que, deste xeito non cobraron o 
"mailing eleitoral". 

Outra das preocupación do BNG 
é como chegar ás mulleres. Os 
seus votantes homes son 80% e 
só 20%" de mulleres. As explica
cións son que nas "amas de ca
sa" ten unha forte influéncia da 
rádio, tendo dificultades o BNG 

para facerlles chegar a sua 
mensaxe de cámbio, porque 
moitas mulleres non traballan 
nen realizan unha vida social 
tan intensa coma os homes. 

A xuventude é un sector povoa
cional onde o BNG atopa unha 
maior receptividade. Ainda asi, 
os nacionalistas consideran que 
teñen que millorar a comunica
ción cos xóvenes pois moitos 
dos que votan ao PP, fanno por 
total descoñecemento cu inércia 
pensando que é unha forza 
"progresista". Fomentar o con
tacto coa xuventude e non só no 
estudantado será outra das prio
ridades tamén do BNG. • 

Co recento do voto emigrante finalizou o escrutinio eleitoral 

O PP logra a maioria na emigración . . ; . . 
por pr1me11·Q vez nuns com1c1os xera1s 
A participación ainda está no 24% 
a pesar do esforzo do PP de au
mentar o censo de residentes au
sentes. Son 255.000 persoas apon
tadas, pero nestas últimas eleicións 
apenas votaron 64.000, un 24%. A 
maioria dos sufráxios foron para o 
PP, que por primeira vez superou 
ao PSOE no voto emigrante. 

PP, 36.990 votos; PSOE 19.023 
votos; BNG 3.476 e IU, 885 votos, 
son os resultados dos comícios 
entre a povoación galega emi
grante. Por primeira vez invírtese 
a tendéncia de voto que en elei
cións xerais se mantivo sempre 
con maioria do PSOE. Mais a di-

. feréncia de cando nas autonómi
cas o voto emigrante lle tirou un 
deputado ao BNG pela" Coruña, 
desta volta o reparto de escanos 
non tivo modificacións. 

O voto emigrante foi promovido 
con moita forza polo Partido Po
pular, e desde as organizacións 
emigrantes apláudese esta inicia
tiva pero reclámase que se refor
cen as garantías de emisión de 
voto, toda vez que nas eleicións 
de 1997, nomeadamente na Ar
xentina, houbo mesmo chqma
mentos publicitários a votar na 
sede do Partido Popular. 

Desta volta os nacionalistas gale
gas incluiron a Francisco Lores 
como candidato nas suas listas, o 
que certamente fixo incrementar o 
voto en Arxentina, onde se con
centra a meirande bolsa de eleito
res e onde fixo campaña Camilo 
Nogueira. De feito o BNG pasou 
de 469 votos en 1993, a 1.232 en 
1996 e conta agora con 3.476 vo
tos na emigración, sen adicar re-

cursos suficientes, como a mes
ma. formación recoñece. 

No programa de rádio "Galicia Ho
xe-Radio Colonia AM550" na Ar
xentina, fíxose un seguimento es
pecial da campaña con interven
ció ns telefónicas dos ouvintes. 
Desde as iniciais adesións "Fraga 
foi o primeiro que se acordou dos 
galegas en América", pasouse ta
mén ao "Voto a Paco Lores poque 
el coñece as nosas necesidades". 
Pero a maioria dos ouvintes pre
firen manifestar os problemas que 
seguen pendentes "Que pasa coa 
lei de Doble Nacionalidade, nunca 
sae. Como é posíbel que un fillo 
de nai española non poda ser es
pañol?", ou "Cando irnos ter medi
ciña gratuita, os remédios son moi 
caros e os que só vivimos da pen
sión non podemos medicarnos".+ 

ANOSATERBA 

O mar levou contra as, pedras 
ao Panchito de Laxe e 
a rádio·baliza non funcionou 
O Panchito de Laxe, afundido na abra de Cuño (Muxia), o 
pasado dia 20 estaba a virar un miño (un trasmallo peque
no) e unha vaga de mar levouno enriba dun con e afundiu 
o barco. Morreron os cinco que ian abordo: o patrón 
Eduardo Cousillas, de 49 anos, o seu fillo Eduardo, de 17, 
e os mariñeiros Xosé Manuel Fariña e Pedro Fariñas 
amáis de Xermán Suena, cuxos restos non se atoparon a 
diferéncia dos demais carpos, que volveron por obra do 
buzo de Camelle. No porto de Laxe, que ten case toda a 
frota ao mesmo ofício que o Panchito, o encono que pro
duciu a notícia foi enorme. O primeiro que pergunta a xen
te de mar é como os vários panos do sistema de vixiláncia 
costeira ( Gardia Civil, Servizo de Vixiláncia Alfandegária, 
lanchas da Consellaria de Pesca etc.) non tiñan nengun 
barco próximo ao acidentado. O segundo é interpretar por 
que a radio-baliza automática e obrigatória non se disparou 
en contacto coa "auga. Por veces, este sistema de alarma, 
encerrado nun transmisor manual, non se dispara porque 
está estibado nunha parte seca do barco (un tambucho, un 
anaquel da mesa de bitácora) ou ben envolto para gardalo 
dos golpes do balanza. Se cadra, a pesar de estaren revi
sados, os transmisores non se encenderon. En todo caso, 
é ocasión para reclamar que os carísimos sistemas de se
guridade (sempre pagados pala xente do mar) funcionen.• 

Ameaza de división no PSOE de Ferrol 
-pOlcis di réncias internas 

5 

As diferéncias case insalvábeis entre o concelleiro socia
lista ferrolá Fernando Blanco e o portavoz deste grupo no 
Concello, Bonifácio Borreiros, son unha ameaza para a 
continuidade do grupo socialista. Ainda que Borreiros ne
gou esta posibilidade, segundo indicou Blanco, poderia 
haber unha escisión e alguns do concelleiros socialistas 
poderian marchar para o grupo misto. En todo caso, nen
gun dos dous edis ere que se poña en cuestión a 
continuidade do governo municipal, constituido polo 
BNG e o PSOE e presidido polo nacionalista Xaime Bello. 
Os socialistas nos nove meses que van de mandado da 
actual corporación só se reuniron "duas ou tres veces".• 

Loyola de Palacio nega que se prevea 
que entre a alta velocidade na Galiia 
Ante unha pergunta do eurodeputado do BNG Camilo 
Nogueira, a comisária de Transportes da Unión Euro
pea, Loyola de Palacio recoñeceu que a Comisión Euro
pea non ten coñecimento de novos proxectos de alta 
velocidade no Estado español e que só hai proxectos 
de acadar velocidades duns 200 quilómetros por hora 
nas liñas convencionais de Madrid a Monforte. Tamén 
afirmou que hai algunha iniciativa nas liñas convencio
nais de cara Ourense e Santiago e cara A Coruña, Vigo 
e Porto pero a velocidades menores. A respeito da co
municación entre a Galiza e o Norte de Portugal, a comisá
ria só confirmou o financiamento do 50% dun estudo cuxos · 
resultados aparecerían no ano 2001 e dixo que as velocida
des máximas só serian de 160 quilómetros por hora.+ 

Abren expedente de expulsión a oito 
militantes do BNG de Marin 
O comité comarcal do BNG de Marin deciciu abrir un ex
pedente de expulsión a oito militi:lntes deste concello 
"para normalizar a convivéncia interna do partido na lo
calidade e tendo en conta as manifesta(!ións e 
declaracións reflectidas nos meios de comunicación no 
periodo de precampaña das eleicións xerais do 12-M e 
as actuacións de vários militantes do BNG de Marin, rea
lizadas durante o mesmo periodo". Segundo sinala o co
mité comarcal, non foi desmentida a participación dos 
militantes aos que se lle abre expedente nun documento 
eleitoral á marxe do BNG. A finais do pasado ano tres 
militantes quedaran fora da organización, entre eles o 
portavoz municipal Antón Pausada.+ 

CiU, PNV e BNG 
analisan os resultados eleitOrais 
O Xoves 23 de Marzo ten lugar unha reunión en Barce
lona na que toman parte os responsábeis do BNG, PNV 
e CiU para analisar os resultados eleitorais. A reunión, 
dentro da axenda ordinária deste organismo político, 
servirá para "estudar o cenário xurdido do recente proce
so eleitoral", din no BNG. Da organización nacionalista 
galega participan neste encentro Xosé Manuel Beiras, 
Encarna Otero, Francisco Rodríguez e Francisco Garcia. • 
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OPtNIÓN 

O SINDICALISMO 
NECESÁRIO 

BAUTISTA VEGA TATO 

Rematadas as eleicións sindicais, os que 
eremos no sindicalismo nacionalista e de 
clase, ternos a abriga de atapar a fórmula 
que axude a recuperar o tren de ascenso 
consecutivo da-CIG en procesos eleitorais 
anteriores. Efectivizar as medidas precisas 
que permitan transformar en representa
ción sindical nacionalista o crecente de
sencanto da clase traballadora coas políti
cas entreguistas e pactistas do sindicalismo 
estatal. Camiñando 
decididamente a con-
verternos na primeira 
forza sindical galega 
tal e como está decidi
do no último Congre
so daCIG. 

É preciso desbloquear 
as actitudes sociais de 
resignación, de práti
cas sindicais rotinárias 
e acomodadas no des
pachismo e a subordi
nación imperativa a 
decisións tomadas en 
foros alleos tanto xeo
gráficos como de com
posición de clase. A 
única ferramenta co
ñecida e de é.xitos pal
pexábeis historicamen
te é a loita diária. Un
ha loita dirixida contra 
todas as actitudes enu-
meradas e que ineludi-
belmente debe ter co-
mo base un sindicalis-

rente e implacábel cos que pret~ndan uti
lizar a forza sindical en componendas coa 
patronal ou para ostentar determinados 
priviléxios laborais. Os dirixentes sindi
cais, os delegados e delegadas son os espe
llos onde primeiro miran aqueles traballa
dores e traballadoras que toman partido 
pola afiliación e militáncia consecuente. 
Non se poden, pois, manter actitudes que 
contradigan e fagan burla dos princípios 

defendidos teorica
mente e boten por te
rra a credibilidade da 
coeréncia entre o que 
dicimos e o que face
mos na realidade. 

T emos que combater 
as leis e decretos de 
marcado carácter an
tiobreiro. lmpulsaaas 
polos governos libe
rais con certa compli
c idade de organiza
cións sindicais dadas 

mo pluralista, unifica
dor, democrático, 
independente e socio
político. Debemos ser 
resistentes no fondo e 
flexíbeis nas formas. A 
organización da clase 
traballadora proletária 
debe contar ineludi
belmente éoa vo~ dos 
homes ~ mulleres de
sempregadas, con xubi
lados e pensionistas, 
cos mozos e mozas que 
buscan o primeiro pas
to de traballo e debe 
implicarse na asunción 
solidária e activa dos 
graves problemas de 
distintos colectivos so
ciais. Como cidadáns 

'A CIG ten que 
of erecer unha 

· ao entreguismo e a 
posturas de mecenaz
go político da ráncia 
direita española. A 
mensaxe <lestes secto
res tenta inculcar que 
as reivindicacións 
progresistas son a ruí
na do tecido indus
trial, que as conquis
tas socio-económicas 
provocan inflación, 
que o sindicalismo 
combativo é nefasto 
para a criación de em
prego e que os que de
fenden a xustiza social 
e as liberdades demo
cráticas están en con
tra dos avances técni
cos e a modemidade. 

. . / organ1zac1on 
participa ti va, 
transparente e Nesta loita antagónica, 

na que levamos metidos 
vários séculas man de 
obra e capital, parte im
portante do éxito radi
ca na capacidade que 
cada un teña en sumar 
e non restar. Pola cuota 
de responsabilidade que 
lle toca á CIG pensa
mos seria prudente e 

· implacábel cosque 
pretendan utilizar a 

forza sindical en 
componendas coa 

patronal" 

tamén reivindicamos 
solucións para o estu-
dántado, o sector agrá-
rio, o ecoloxismo ou o anti-militarismo. En 
d~finitiva participar nas loitas reivindicati
vas dos agredidos polo capitalismo. 

A conxunción desta forma de actuar é po
s íbel mantendo intactas as pretensións 
históricas do sindicalismo de clase e ine
quívocamente nacionalista. 

• UNIR E ORGANIZAR. Dous conceptos 
repetidos na teoría pero de complicado 
exercício prático. Contra o síndrome anti
sindical impulsado pola patronal e que se 
apoia na precariedade laboral, na marxina
lidade social e nunha lexislación fávorábel 
en demasía aos interesesdos grandes pode
res económicos, os homes e mulleres asala
riadas teñen que concienciarse da impor
táncia da sua implicación activa na vida 
sindical para dar respostas claras e contun
dentes ás acometidas patronais. Á altura 
destas necesidades a CIG ten que oferecer 
unha organización participativa, transpa-

apropriado instaurar a 
solidariedade, dentro e 
fara da organización, 
como unha norma de 

conduta de abrigado cumprimento. Seria 
esencial aumentar o activismo, con maior pre
séncia nos centros de traballo, con rnáis diná, 
mica na elaboración de iniciativas sindicais, 
coa aportación fundamentada de alternativas 
e solucións aos pequenos e grandes problemas 
que viven diariamente traballadores e traba
lladoras, con capacidade organizativa para op
timizar médios e recursos sen caer no burocra
tismo ou posturas conformistas a cargo do erá
rio público e da cuota de afiliación. 

Facer un sindicalismo de loita e acción, unha 
ferramenta ao servício da. clase obre ira, un 
sindicalismo participativo pola base. Palavras 
que están escritas en moitos papeis congre
suais e resolucións finais P..ero que para man
telas na prática, necesitan de actitudes com
prometidas e resaltas para levalas adiante. 
Fagámolas posíbeis. • 

. BAUTISTA VEGA TATO é membro 
da Executiva Confedera( da CIG 

EN CUBA, HAI ALGO MÁIS 
QUE 'JINETERAS' 

CARME CARBALLO 

Nos últimos tempos, as 'plumas' que falan 
nos meios de comunicación sobre as suas 
'magníficas viaxes' a Cuba, a La Habana, 
derrochan tinta transmitindo as suas con
clusións e leituras da viaxe. Non sei se é 
que esas persoas están faltas de curiosidade 
por ver outras causas que non sexa o pri
meiro que cae á vista, ou se os seus só os 
dirixen aos mesmos sítios dos 'españolitos 
de a pie', que dí Eric Casais no nº 33 de 
Tempos Novos. Chá-
mame a atención ese 
interese xeral -esa es-

mendarlles unha rota alternativa, non ap
ta para mal-intencionados: pasear palas 
ruas normais, nas que un agromercado 
vende legumes, carne, peixe, verduras ... e 
homes e mulleres fan a compra habitual; 
facer un alto nalgun círculo infantil, e ver 
como aprenden os nenas, como xogan, 
como son tan ou máis felices que en cal
quera outro lugar -e non xogan con trebe
llos electrónicos, senón que nos seus xo-

gos reina a creativida
de-; ir a calquera cen, 
tro de traballo e ver 

pécie de comparsa- en 
contribuir a fomentar 
o turismo sexual, co
mo se esa fose a única 
faciana do país. Por- _ 
que cando un camiña 
polo Malecón da Ha
bana, tamén ve famí
lias paseando cos seus 
nenos, parexas cuba
nas romanceando 
<liante o mar, nenas 
xogando, vellos e ve
llas que acompañan o 
esmorecer da tarde, e 
en fin, ve unha vida 
normal. Por qué quen 
veñen da Habana e 

'P / ,.., or que quen venen 

que a xente, traballa 
como en calquera ou
tro lugar, cecais a un 
ritmo diferente, pero 
quen somos nós para 
cambiar a idiosincrá
sia dun pavo?; que vi, 
site unha libraria -xa 
sei que hai poucos li
bros, pero os que hai, 
están ao alcance do 
bulso de todos,; visi
tar calquera centro 
hospitalário, e ver 
que, anque falte mate
rial -non lles falta por 
gusto- a xente é aten-

da Habana e queren 
proxectar ao leitor a 

. ,, . ,, 
sua expenenc1a, so 

falan das 'j ineteras'? 
Non será que foron 

predispostos a se 
a topar con elas ?" 

queren proxectar ao 
leitor a sua experién
cia, só falan das 'jine-
teras'? Non será que foron predispostos a 
se atopar con elas? Non só hay 'yumis na 
Habana'. 

É que en Cuba non funcionan as esca
las ... ? Alguén viu cativos espidos pola rua, 
pedindo un anaco de pan, como acontece; 
sen ir máis lonxe, ao lado da nosa casa? E 
que os enfermos morreo nas ruas, por falla 
de asisténcia médica? É que as Universida
des xa non imparten carreiras, senón cla
ses de 'prostitución fáciP? Coido que via
xar dez horas en avión, gastar uns carros 
en visitar un país para sacar, como única 
lectura, que 'hai moito jineteo', é tirar cos 
cartas. Para iso, non compre ir a Cuba. 
Basta dar unha volta por determiñados 
puntos estratéxicos das nasas cidades, mes
mo no resto do Estado, e veremos que a 
prostitución, disgraciadamente, non é ex, 
elusiva dese país caribeño. 

Para non cair na mesma retórica de todas 
esas 'visións parciais' con que algunha 
xente volta da Habana, permítome reco-

dida gratuitamente e 
sen listas de espera 
(aquí non escasea o 
material, pero todos 

sabemos como está a asistencia sanitá
ria ... ). En fin, que as rutas que o/a turista 
pode facer en Cuba, non sempre levan a 
uns 'charois e corpiños fosforescentes'; 
que hai establecementos onde escoitar 
boa música en vivo, restaurantes e padares 
de boa gastronomía, cafés, pubs, rincóns 
nos que divertirse co mesmo ambiente 
saudábel que en calquera outro lugar. Se
mella que a Cuba lle esiximos todo aquilo 
que nós non ternos. Esixímoslles er aqui, 
lo que nós ternos na cabeza, o cliché que 
nós elaboramos, no lugar de reflexionar 
sobre as causas que fan que o povo cu a
no, afronte a grave situación económica 
que viven, sen perder a dignidade e mo 
povo. Sen perder os valore que esa me -
ma revolución que -segundo sexa o pare
cer de cada quen- pode ou non necesitar 
modificacións, foi construindo. Coido que 
hai que ser máis sensatos á hora de enxui
ciar, e moito máis aínda, á hora de desca
lificar a un povo que está senda exemplo 
para moitos outros, de 'como ser digno an
que se morra no intento~.• 

Xosé Lois 
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Representantes das plataformas afirman que a atitude da Xunta é contraditória coa promesa de.diálogo de Aznar 

'As declaracións de Xaime Pita 
amosan que o PP non quer que a sociedade se exprese' 
-0- PAULA BERGANTl!Qos 

"Fino corte de manga ás Plata
formas que protestan en con
tra nosa". Con estas palabras 
referíase o 14 de Marzo no 
Parlamento, o Conselleiro de 
Presidéncia, Xaime Pita, aos 
resultados eleitorais que dous 
dias antes daban a maioria a~ 
soluta ao PP. Estas declara
cións son contestadas por re
p resentantes dos diferentes 
movimentos sociais que man
teñen que Pita puxo de mani
festo que o PP na Galiza non 
está por abrir as canles de 
diálogo que promete Aznar. 

"O voto e o seu funcionamento 
nas eleicións é bastante máis 
complexo que a argumentación 
fiada por Pita -explica o porta
voz da Plataforma en Defensa 
da Ria da Arousa, Xaquin Rubi-

do. Quer que pensemos que co
mo son a forza máis votada te
ñen a verdade absoluta, pero a 
realidade é máis complexa, até 
o ponto de que moita xente que 
vota ao PP está en contra dos 
depósitos do Ferrazo. Se hai al
go polo que se caracteriza o 
movimento social é por ser tre
mendamente amplo e plural". 

Para Rubido, o Conselleiro de 
Presidéncia encarna o "intento de 
evitar que a sociedade se expre
se, que teña mecanismos para 
participar na vida pública. O seu 
discurso é contraditório coas de
claracións nas que Aznar afirma 
que vai manter diálogo cos inter
locutores sociais. Aquí, pola con
tra, levan anos sen escoitarnos. 
A nós nunca nos recebeu nen o 
Conselleiro de Meio Ambiente 
nen Fraga". O portavoz da ~lata
forma que traballa porque se reti-

ren os depósitos de hidrocar
buros da Ria de Arousa, engade: 
"a nosa lexitimidade non ven por 
uns resultados eleitorais, senón 
que ven da xente que acude as 
mobilizacións e que apoia as no-

. sas reivindicacións. Chega desde 
a base, como sucede en todas as 
organizacións que funcionan". 

Da falta de diálogo do Governo 
do PP tarnén se teñen queixado 
en numerosas ocasións os re
presentates da Coorcjenadora 
Anti-encoro no río Umia. Os 
seus membros opinan que "é 
necesário que a sociedade co
ñeza e opine ñaqueles asuntos 
que poden incidir notoriamente 
na sua vida e só a aqueles que 
pensan que se pode governar a 
marxe do pavo, o que reflexa un 
puro autoritarismo, lle~ pode pa
recer mal que os cidadáns se 
expresen libremente". 

Verónica Reñón, responsábel na
cional da Mocidade da Mesa, que 
é unha das organizacións integra-. 
das na Plataforma pola Galegui
zación do Ensino-Médio, lénibra
lle ao Conselleiro de Presidéncia 
a "contundente resposta" que tivo 
a ·mobilización do 26 de Xaneiro, 
na que milleiros de mozos pe<;f ian 
o cumprimento do decreto para a 
normalización da nosa língua nas 
aulas. "lso non o contrarestan uns 
resultados eleitorais", comenta 
Reñón que de seguido explica 
que a maioria da xente que:saiu a 
rua nen sequer ten idade para vo
tar. "A mocidade pede un cámbio 
na política do PP"; indica. 

Un dos conflitos que cobrou pro
tagonismo durante a precampaña 
e a campaña eleitoral, foi. o da pe
axe na A-9. Sérxio Regueira, da 
Plataforma Anti-peaxe tamén cri
tica as afirmacións de Pita. "Con 

Aspecto da manife1tación celebrada no me1 de Xaneiro na Ria de Vilagan:ia en contra dos depósitos do Femizo na que participaron máis dun milleiro de barcos. P. BERGANTIÑOS 

esta atitude demonstra o seu ta
lante prepotente e o seu desprezo 
pala cidadania e polos seus pró
prios votantes. Unha causa é que 
nunhas eleicións os cidadáns se 
decidan por unha opción política 
e outra é que as reivindicacións 
.que se fan desde os movimentos 
sociais deixen por 1so de ser xus
tas, e incluso compartidas polos 
que os elixen como deputados". 
Durante a campaña, o PP institiu 
en que coincidian con esta Plata
forma nas.suas demandas, agora 
Regueira comenta: "irnos ver o 
que sucede de aqui en diante. 
Nós seguiremos a insistir para 
conseguir a supresión total no tra
mo Vigcr-Morrazo e unha rebaixa 
razonábel no de Vigo-Ponteve
dra, sempre e cando os viciños si
gan apoiando esta reivindicación". 

Tamén desde o Sul do país, a 
Plataforma en Defensa da Ria de 
Pontevectra advirte sobre este 
"síntoma da prepoténcia que 
sempre caracterizou ao PP, par
tido desde o que non consideran 
válido nada que non digan eles". 
"Por outra banda o peso das Pla
taformas vese na sua actividade 
-engade o seu portavoz, Antón 
Masa. Coa nasa conseguemos 
que case que ninguén dubide da 
importáncia que ten trasladar Ce
lulosas e pechar Elnosa. lso non 
o conseguiron eles. O que fixe
ron foi sacar unha Leí da Ria co
mo promesa eleitoral, froito da 
presión dos cidadáns. e gue non 
sabemos ainda se se vai aplicar". 

Ao tempo, desde a Plataforma 
pola -Defensa do Ensino Público 
advirten que van seguir "vixian
tes diante da perspectiva que se 
nos apresenta coa nova m.aioria, 
porque o PP pode levar unha po
lítica de desmantelamento dos 
servizos públicos, que se cadra 
ante era máis difícil". "No noso · 
caso ~ngaden- seguiremos a 
denunciar o desvío de fundos pú
blicos para o ensino privado". 

Nos últimos tempos tamén se re
piten as manifestacións en defen
sa da sanidade pública. Hixínio 
Beiras, portavoz da Plataforma 
que as promove, sinala que o ob
xectivo destas coordenadoras non 
é o de incidir sobre o voto, senón 
canalizar problemas que preocu
pan a xente. "O que debería facer 
o Governo -di- é tentar escoitalos 
e preocuparse por resolverlos en 
lugar de descualificar as manifes
tacións da cidadania".• 
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A Plataforma nasce a mediados do décodo dos noventa como resposta aos recortes orzamentários no ensino público. A.N.T. 

Manteñen que pésie aos recortes orzam~ntários_:: · · 
a rede pública of e rece un ensino de major cualidade 

Pais, profesores e estudantes 
lanzan unha. campaña para promover 
a matriculación nos centros públicos 
* P. BERGANTIÑOS 

As portas de que se abra o 
prazo de matrícula para o cur
so 2000-2001, a Plataforma 
galega pola defensa do ensi
no público lanza unha campa
ña encamiñada a conscien
ciar aos pais da importáncia 
de matricular aos seus tillos 
na rede de centros do ensino 
público. A iniciativa inclue a 
distribución de cartaces e 
dípticos informátivos cos que 
tentarán chegar ao maior nú
mt;!ro posíbel de centros de 
ensino, concellos, centros de 
saude, bibliotecas e casas da 
cultura, entre outros lugares. 

Baixo o lema Matricula aos 
teus tillos e tillas no ensino pú
blico a Plataforma quer 
conscienciar aos pais para que 
inscriban -aos mozos nos cen- -
tros da rede pública, xa que es
tes, pésie aos recortes econó
micos que sofren por parte da 
Aaministración, "están en con
dicións de oferecer un ensino 
de cualidade, democrático, par
ticipativo, integrador, galego e 
harmónico co médio no que se 
desenvolve, laico e gratuito, 
froito do traballo dunha soqieda
de que paga os seus impostas 
e do esforzo e a competéncia". 

As organizacións que integran a 
Plataforma, e que representan 
aos diferentes colectivos que 
forman parte da comunidade 
educativa; insisten na importán
cia que ten este servizo público. 
Neste sentido explican que o 
ensino público desempeña un
ha función primordial : "educar 
para a liberdade, sen codiciona
mentos ideolóxicos, para facer 
dos estudantes cidadáns libres 
con capacidade crítica e donas 
do seu futuro". 

Nos dípticos que se van repar
tir tamén se recolle que o ensi
no público é "participativo" por
que "está xestionado por todos 
os sectores implicados na edu
cación, que teñen o direito de 
elexir os seus 

pertório de posib ilidades for
mativas, tanto nas suas etapas 
de ensino obrigatório como nas 
do postobrigatório , e dicer, 
educación de adultos, escotas 
de idiomas, conservatórios de 

música, escalas 
de arte , centros 
de mús ica e 

órganos de go
verno e controlar 
o seu labor". Di
se tamén que 
"defende a cultu
ra do noso país, 
con profesorado 
plenamente cua-

10 . ensmo danza, centros 
res idenciais do-

1 ificad o que se
gue cursos de 
perfecionamento 
todo o ano. A 
pesar de que a 
Administración 
educativa, espe-
cialmente nos úl
timos tempo 
-engaden- ten 
adicado os seus 
maiores esforzos 
a potenciar o en
s in o privado, o 
público oferéce
c he máis de 
1. 700 centros _ 
dotados de boas 
instalacións e 
médios, con 
transportes gra-
tuito, departa-
mentos de -orien-
tación, gran can-
tidade de espe-

público é 
participativo, 
xestionado 
por todos 
os sectores 
implicados. 
na educación, 
defende a cultura 
do naso país, 
con profesorado 
plenamente 
cualificado" 

centes ou esco-
1 as de artes 
plásticas e dese
ño. 

Esta plataforma 
nasceu a media
dos da década 
dos noventa co
mo resposta ás 
agresións e ao 
abandono que ao 
seu ver o ensino 
público está a so
f ri r por parte da 
Administración. 
Os seus mem
bros denúncian 
que a Xunta es
catima e recorta 
recursos para a 
rede pública, ao 
tempo que non 
ten nengun es
crúpulo en poten
ciar e do1ar ao 
ensino privado 
cunha xenerosi-

. dade inusual, con 
cialidades: laboratórios, pavi
llóns cubertos , ximnásios, au
las informática, salas de usos 
múltiples, médios audiovisuais, 
po"sibilidades para poder facer 
teatro, deporte, expresión cor
poral, manüalidades ou asistir 
a conferéncias". 

cargo aos orzamentos públicos . 

A Plataforma galega pota de
fensa do ensino público está · 
formada palas APAs do ensino 
público de Ferrolterra, do Mo
rrazo, da província de Ouren
se, de Vigo , pala ASPG, 
CCOO, CAE, CAF, CIG, Esco
ta Viva, FETE-UGT, MEU , No
va Escota Galega, Sindicato de 
Estudiantes e STEG. • 

Estas organizacións tamé n 
queren deixar claro que a rede 
públ ica oferece un ámplio re-

~.f' t'c.~.., .;"> t·rl.·_.,, ',l ... c· :,,"l,.l~fl" ..,t., 

Dolarizar
Arxentina 
O Governo arxentino 
contempla coma outros 
paises de América do sul a 
opción de dolarizar a 
economia. "Dolarizar 
devaluar ou unha 
combinación das duas 
fórmulas -comen ta N UESTRA 
PROPUESTA, semanário que 
o Partido Comunista ed ita 
en Bos Aires-, son as 
propostas que discuten os 
donas do poder económico. 
O Banco Mundial quer 
analisar a proposta de 
dolarización de América do 
sul e un dos invitados á mesa 
vai ser o ex-presidente 
Menem. No Banco Central 
hai quen defende a 
dolarización para o futuro da 
nosa política económica, 
unha proposta que aposta 
pola profundizacion sen 
retomo do axuste duro . A 
devaluación é a bandeira dos 
seitores produtivos e 
exportadores non 
endebedados en divisas, e 
sobre todo no Dólar. Poden 
negociar unha saida coma a 
do Ecuador, con devaluación 
prévia á dolarización, pero o 
que hai que advertir é que 
sempre se translada aos máis 
febles o custe destas políticas. 
Ora, a dirección da economía 
con De la Rua, continúan o 
axuste e a restructuración 
capitalista co obxectivo de 
favorecer a taxa de gaño do 
capital tmsnacional máis 
concentrado. Como 
contrapartida mantense a 
desigual situacion social da 
Arxen tina e afóndase un 
modelo de acumulación que 
situa a explotacion capitalista 
nun território sen fronteiras, 
alén dos espazos clásicos que 
delimitara o mercado interno 
e proteccionismo industrial. 

De la Rua. 
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Na carta de intención 
enviada polo Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) o máis importante é a 
obriga de sanemamento fiscal a 
dous anos e o anceio de 
lograr o equilíbrio fiscal para 
o 2003".• 

Indulto 
ecolóxico 
para ENCE 

A oferta pública de 
adquisición sobre a Empresa 
Nacional de Celulosa (Ence), 
propriedade da Sociedade de 
Participacións lndustriais 
(Sepi) ten como condición o 
indulto ecolóxico: "O grupo 
integrado por Foresgal, Unión 
Penosa, Banco Pastor e 
Caixavi.go e Ourerue -informa 
o xomal O CORREO 
G ALEGO- quer evitar na 
medida do posibel a exixéncia 
por parte das autoridades de 
calquera clase de 
indemnización ou 
reclamación económica pola 
contaminación con 
anterioridade á data de 
compravenda". A Leida Ria 
pode trascender á alta 
cantidade de mercúrio deitado 
pola fábrica no leito do mar 
durante trinta anos de 
funcionamento da Celulosa. 
Outro dos obxectivos dos 
compradores "será traer a sede 
social á Galiza. AB catro 
grandes firmas queren prever 
no contrato as consecuéncias 
de calquera modificación 
relacionada coa titulariedade 
das instalacións da compañia 
ou as limitacións urbanísticas 
que lles afecten". A 
informacion tamén fai 
referéncia ao "alto prezo da 
madeira (que consume Ence) , 
superior aos do países 
produtores de fibra curta".• 

Treboada 
sobre o téxtil 
o Pavo DE GUIMARÁES 
anúncia un desastre 
económico para o Val d Ave 
como consecuéncia da 
franquicia mundial do 
comércio do téxtil. "A partir 
da liberaliza\:ªº do comércio 
mundial de texteis, no ano 
2005, poderao encerrar 700 
empresas portuguesas, cun 
total de 80 mil postas de 
trabalho. Este é o melhor 
cenário pois segundo o estudo 
elaborado pelo BPI, na pior 
das hipóteses, fecham 800 
empresas e lan\:am para o 
desemprego 100.000 
trabalhadores. Francisco 
Vieira, do Sindicato T éxtil do 
Minho, comentando o estudo 
e as acq:5es que se preparam 
no terreno diz que há que 
emprender medidas enérgicas 
que sañvem o sector, e essas 
medidas passam tambén por 
urna revaloriza\:ª º salarial. 
para este responsável é 
inconcebível e escandaloso, os 
salários que ainda se praticam 
no sector do téxtil e 
vestuário". • 
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Daban como seguro o seu es
cano. C9nstituiu unha decep
ción para vostede o non sair 
elexido deputado? 

Era un obxectivo político que non 
se cumpriu e iso sempre significa 
unha decepción. Pero esa sen
sación aceda endózase cos me
lindres que son os votos, xa que 
chegamos en Ourense a 38.000, 
un aumento considerábel. No 
BNG nunca medimos os resulta
dos a nível persoal, senón como 
alternativa política. 

Reflexionaron como lnfluen 
nos resultados os candidatos? 

A miña percepción é que máis 
ben pouco. O voto do BNG é de 
adesión a un proxecto político, a 
un xeito de facer as cousas. Nós 
tentamos exemplarizalo cos com
pañeiros e compañeiras que van 
nas candidaturas. Ten máis unha 
leitura de xerar optimismo interno, 
de motivar á militáncia, máis que 
unha translación ás votacións. 

Como explica logo que muden 
ainda tanto as votacións dun
has eleicións locais ou auto
nómicas a unhas municipais? 

Son procesos diferentes e a povo
ación compórtase de xeito diferen
te. Posibelmente incide a falta de 
confianza, que unha representa
ción própria sexa a máis adecuada 
para cumprir ese papel que, cada 
cidadán, demanda aes eleitos. Pe
ro ternos avanzado moito neste 
aspecto e, cada vez, a diferéncia 
de comportamento é menor. O 
BNG conseguiu máis de 300.000 
votos e, sobre todo, que, na cabe
za do eleitorado galega, existisen 
tres optjóns claras e con posibili
dades. E a primeira vez que o lo
gramos, o que significa un grande 
paso adiante, un avance evidente. 

Até de agora os senadores ou 
eran políticos en debalo ou 
retirados. Que signific~ para 
vostede ser senador? E unha 
consolación? 

O BNG non designa os cárregos 
públicos para dar prémios, se
nón responsabilidades que con
sidera necesário cubrir. Vou ao 
Senado coa encomenda de rea
lizar o traballo que xa se está a 
facer no Congreso , só que 
adaptado ás características es
pecificas desa cámara. 

A importáncia do Senado 

Pero o BNG sempre foi crftico 
co Senado, afirmando que va ... 
le ben pouco ... 

Máis que críticos co Senado, so
mos críticos coa sua funcionali
dade. En teoría ten unha repre
sentación territorial, pero, na 
práctica, non funciona asi, porque 
non se acabou de asumir a pluri
nacionalidade. O Senado só terá 
un sentido pleno se se recoñece 
esa plurinacionalidade e se dota 
de representación ás diferentes 
nacións que compoñen o Estado. 
Asi e todo, é importante que, por 
vez primeira, haxa unha repre
sentación nacionalista galega pa
ra que poda transmitir esa idea. 

Pero a reforma que o BNG 
propón, á luz dos resultados, 
vai ser difícil. 

Facer prevalecer as nasas te
ses, ainda que o resultado tora 
diferente, quer dicer, sen maio
ria absoluta do PP, nunca seria 
fácil. O que semella inevitábel é 
que nesta lexislatura se abra un 
debate sobre o futuro do próprio 

, Senado e a sua funcionalidade. 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Anxo Quintana 
'O BNG non pode ser. só referente 

para os sectores agraviados' 
*A. EIR!é: 

É O PRIMEIRO SENADOR DO B.N.G., AINDA QUE POR DESIGNACIÓN AUTONÓMICA, DESPOIS DE NON DAR 
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Como alcalde? 

Como alcalde ou como concellei
ro. Vai depender da funcionalida
de que teña e das posibilidades 
de tempo e de traballo. Ainda non 
está decidido, non ternos apuro, 
pero tampouco tacemos desto al
go fundamental nin prioritário. Te
rnos unha equipa humana que é 
o que veu realizando a xestión 
municipal. Esta equipa vai perm_a
ñecer inalterábel. Eu seguirei nela 
e o feíto de que se ostente unha 

. representación de alcaldía ou 
concellaria vai ser o de menos. 

ACADADO ESCANo· AO CONGRESO. MÓSTRASE CUN SABOR ENTRE ACEDO E DOCE_ ANTE UNS_ RESULTA- Falouse moito do efecto Allariz, - ·pero non se extendeu tanto co-
DOS QUE CALIFICA COMO "MOi POSITIVOS'' PARA O NACIONALISMO E ~NÚNCIA CORRECCIÓNS NA MEN- mo quixera o BNG. Que teñen 

que facer para comerlle terreo 
SAXE DO B.N.G. PARA CHEGAR A TODA A SOCIEDADE. O SEU POSTO DE SENADOR POSIBELMENTE O LE- ao pp na provincia? 

VARÁ, CO TEMPO, A DEIXAR A ALCALDIA, AINDA QUE CONTINUARÁ SENDO UN REFERENTE EN ALLARIZ. 

Todas os partidos teñen anun
ciado o seu interese por enfron
talo xa. A nós parécenos impor
tante que, nese debate, Galiza 
teña unha voz própria, como na
cionalidade histórica. 

Que coordenación vai existir 
entre vostede e os tres con
gresistas do BNG? 

A representación do BNG en Ma-

drid vai ser unha, con indepen
déncia da Cámara onde cumpla 
a sua función. Actuaremos en 
conxunto, tanto para tratar os te
mas como para cubrir· territorial
mente Galiza. O BNG non entan
de a representación como com
partimentos estancos, senón inti
mamente ligada ás bases e ás 
diferentes institucións: concellos, 
deputacións (mentres existan) 
Congreso e, agora, .senado. 

A.N.T. 

A alcaldia de Allari:z 

Visto o traballo dos parlamen
tários do BNG, poderá voste
de compatibilizar a alcaldía co 
cárrego de senador? 

Vou seguir na mesma dinámica 
que os meus compañeiros. Ade
mais diso tentarei aportar a miña 
pequena contribución na corpo
ración de Allariz, na que seguirei. 

O PP benefíciase do mimetismo 
político co que se actua nalguns 
sectores da sociedade a respeito 
da dinámica política estatal. Hou
bo unha vaga ascendente do PP 
a nível de Estado que tamén tras
cende á província de Ourense. 
Por outra banda, a dereita foi 
quen de artellar en Ourense, cun 

ome-ott-con outro, unha estrutu
ra política en todos os concellos, 
aproveitándose dos tempos pasa
dos. Esa estrutura política ainda 
sigue hoxe case intacta. Outras 
forzas políticas non estivemos en 
disposición de criar na Transición, 
por condicionantes diversos, unha 
estrutura política nova. Hai que 
comprender que a armazón do 
PP partia do poder e nós da opo
sición reprimida e da xuventude 
sen representación social. Por úl
timo, o PP estase a beneficiar ta
mén da sua própria criatura. A 
plasmación da sua política ten le
vado ao despovoamento. lsto im
plica menos povoación activa e 
menos masa crítica en moitos 
concellos. A perda da sua maioria 
virá tamén pola transformación 
paulatina de todos eses factores 
socioeconómicos. 

Ante esta situación, que ten 
que facer o BNG? 

Millorar a sua estrutura organiza
da, lanzar unha mensaxe para o 
conxunto da sociedade, tocando 
os problemas e non só os dos 
sectores produtivos claramente 
agraviados e procurar que a na
sa mensaxe chegue sen tanta 
distorsión interesada. Que che
gue tamén ao conxunto da povo
ación con igual eficácia que a 
aqueles sectores produtivos ou 
sociais agraviados pala política 
estatal e europea. 

Significa isto que van facer 
correpcións na sua política? 

Os partidos políticos realizan co
rreccións cando opteñen resulta
dos maos. Non é o caso do BNG: 
obtivemos un grande resultado. 
As nasas modificacións non son 
consecuéncia do resultado eleito
ral, senón, precisamente, do con
trário, do medre e da sana ambi
ción política que nos leva a tentar 
conseguir o poder, despois de 
converternos en clara e única al
ternativa ao PP, non só social, 
senón tamén eleitoral. 

Dentro desa alternativa, con
templa dar o salto á política 
autonómica nas próximas 
eleicións? 

Neste momento é absurdo. Aca
bamos de pasar unhas eleicións 
xerais ás que fun candidato. Es
tou ainda na política municipal e, 
agora, teño unha nova responsa
bilidade moi importante como é a 
de representar ao BNG no Sena
do. Non penso neutra cousa. + 
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Os colectivos de imigrantes na Galiza unen os seus esforzos nunha coordenadora 

Estranxeiros no país dos emigrantes 
_.CÉSAR LORENZO GIL 

Doce asociacións de imigran
tes na Galiza e outros entes 
de colaboración con estes co
lectivos, como a CIG ou Cári
tas, veñen de criar a Coordi
nadora Nacional de Entidades 
Migratórias. Esta nova organi
zación pretende facilitar a in
tegración dos estranxeiros e 
servir de foro no que se cen
tralicen todas as reivindica
cións deste estrato social, un 
dos máis desfavorecidos. Os 
representantes dos diferentes 
centros destacan a importán
cia de unificar as suas actua
cións e peden que se mellore 
a actual Lei de Estranxeria. 

A coordinadora vai estar situada 
nos locais da CIG-Migración de 

- Vigo e integra o 95 por cento da 
colónia foránea residente na Ga
liza. Segundo Lois Pérez Leira, 
portavoz da coordinadora e 
membro do devandito sindicato 
nacionalista, o obxectivo desta é 
principalmente "unir as distintas 
organizació"ns existentes para 
garantir unha plena integración 
na Galiza". Nesta arela, Leira 

· destacou a necesidade de mudar 
a actual política migratória do Es
tado español e da Xunta da Gali
za. "A nível galega, non existen 
nen cartas nen apoios para que 
os imigrantes poidan entrar a for
mar parte da sociedade". A ca
réncia agrávase, di o sindicalista, 
cando se retire aos emigrantes 
galegas que retornan ao país. 
"Hai unha diferéncia importantísi
ma entre o que o Governo gale
go declara publicamente e o que. 
realmente fai. Hoxendia é dificilí
simo para os emigrantes retorna
dos obter os direitos que teñen 
os demais cidadáns. Cómpre 
cambiar isto e obrigarlle ao Gabi
nete Fraga a tomar unha postura 
decididamente diferente". 

En canto á aprobación da nova 
leí de Estranxeria e as sospeitas 
de reforma que prepara o PP, 
Pérez Leira é crítico. "A actual leí 
é un paso adiante en canto aos 
direitos dos imigrantes. Remáta
se coa expulsión por via policial, 
mellórase a cobertura sanitária e 
educativa. Tamén se fixan uns 
prazos para conceder permisos 

De esquerda a direita, Walter Caru:ani, Segundo Martín, Mohamed Lemin Sidi, Lois Pérez: Leira e William Álvarez:. A.N.T. 

de residéncia... Pero falla en vá
rios aspectos. Por unha banda, é 
un erro que non se teña en canta 
a ascendéncia hispana ou a ori
xe iberoamericana á hora de ad
mitir os imigrantes e non se ex
plica que se criase artificialmente 
a data do 1 de Xuño de 1999 co
mo prazo rigoroso para iniciar os 
trámites de regularización". 

O dirixente da CIG-Migración sa
lientou a necesidade de facer im
posíbel o nacemento da xenofó
bia na Galiza. "Agora mesmo é 
moi difícil que haxa problemas 
cos estranxeiros porque o seu nú
mero é moi limitado, pero no futu
ro esta situaEión pode agravarse. 
Para evitar problemas, ternos que 
facer un estarzo para educar a 
povoación e transmitirlle valores 
culturais de respecto palas cultu
ras que chegan ao naso país". 

Diferentes orixes, 
mesmo destino 

O colectivo de imigrantes na Ga
liza está dividido en tres grandes 
subgrupos. O maioritário é o dos 
galegas emigrados que retornan 
e se atopan que seguen senda 

estranxeiros no seu próprio país. 
Este está seguido polo dos ibe
roamericanos (arxentinos, uru
guaios, brasileiros e cubanos, 
principalmente). Moito máis mi
noritários son os africanos e os 
europeus dos países do Leste. 
Finalmente, na Galiza tamén 
existen colectivos asiáticos. 

Dentro das asociacións de imi
grantes vese con optimismo o 
nacemento da coordinadora e 
espérase que a centralización 
nunha soa voz sirva para axilizar 
os labores burocráticos e reivin
dicativos. Asi o ere o mauritano 
Mohamed Lemin Sidi Kleib, pre
sidente da Asociación de Desen
volvimento Árabe-Galega. "Entre 
a colónia árabe, o 70 por cento 
carece de papeis. As relacións 
coa burocrácia son ben difíceis 
para nós e o traballo da coordi
nadora é moi interesante nese 
sentido. Axúdanos a reclamar o 
que nos pertence e a exixir que 
todos sexamos tratados con 
igualdade". Para Sidi Kleib, a ac
tual leí de Estranxeria é moi in
xusta ao estabelecer prazos pa
ra a integración dos estranxei
ros. "Hai 40 membros da nosa 

asociación que non poden xusti
ficar que estaban antes do 1 de 
Xuño na Galiza. Se non se logra 
algun remédio , todos eles per
manecerán' na ilegalidade". Sidi 
Kleib é optimista en canto á 
anunciada reforma. "Non creo 
que cámbien a norma. O Estado 
español debe demostrar serie
dade. Non se poden mudar as 
leis da noite para mañá". 

En canto ao perigo do estourido 
racista, Sidi gábou o comporta
mento dos galegas. "Nunca tive
mos o máis mínimo problema 
cos galegas. A adaptación está 
sendo boa. O único receo parte 
da visión deformada que se dá 
dos árabes nos meios de comu
nicación. É por iso que desenvol
vemos actividades de divulga
ción da nosa cultura e dotamos á 
nosa asociación de formas que 
faciliten a nosa integración". 

Este tipo de problemas non se re
producen entre os colectivos ibe
roamericanos, moito máis próxi
mos cultural e historicamente. 
Segundo Martín Suárez, presi
dente do Centro Arxentino da Ga
liza, que acolle a 60 fam ílias, con-

A senténcia absolve ao axente sinalando que a violéncia forma parte das suas funcións 
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sidera que o fluxo migratório de 
América cara á Galiza medrará 
nos próximos anos. "Actualmente 
todo o novo continente está colo
nizad o polos Estados Unidos, 
que o explotan cruelmente e fan 
imposíbel o seu desenvolvimen
to. Por ese motivo, non é posíbel 
a prosperidade e se recorre á 
emigración". Martín recoñece que 
os arxentinos non teñen proble
mas de permisos legais pero ad
vertiu da problemática doutros 
colectivos. "Cómpre solidarieda
de entre os imigrantes, que os 
problemas dunha parte se convir
tan nos de todos, co fin de que 
poidamos poñerlles solución" 

Da mesma opinión é Walter Can
zani Valdez, presidente da Aso
ciación de Amigos do Uruguai. 
"O caso da emigración america; 
na é unha reversión histórica. E 
como unha devolución de todo o 
que os galegas nos deron. Ainda 
que isto non signifique que a 
emigración é un prato doce de 
tomar. Por iso somos conscien
tes de que hai que apoiar a todos 
os grupos e facilitar o entendi
mento entre todas as culturas 
para asegurarnos unha mellor 
convivéncia no futuro". Canzani 
tamén dubida de que o PP se 
lance á reforma da leí de Estran
xeria. "Estamos talando dun te
ma o suficientemente importante 
como para non xogar cos senti
mentos de todos os afectados. 
Fai faJla moito diálogo para mu
dar o que xa está aprobado". 

O presidente do Centro Cultural 
Cubano na Galiza, William Alva
rez Cancio, criticou os progra
mas de mudanza. "Coa actuaJ lei 
criouse un ambiente de esperan
za que se transmitiu aos imi 
grantes. Se se cámbia a lei vol
verase ao pasado, á clandestini
dade. Asi é imposíbel lograr a in
tegración e a convivéncia". Can
cio pediu que se transferisen ás 
autonomias as competéncias so
bre migración. "Se os cupos de 
estranxeiros fosen xestionados 
por cada autonomia poderia 
adiantarse moito en adaptación. 
No Estado español hai comuni
dades, como a galega, que ama
saron unha permeabilidade moi
to maior á imigración por mor do 
seu pasado emigrante".+ 

Ano e medio de cárcere para unha viciña de Vilaboo 'por agresión a un policia' 
A defensa de Pilar Lameiro, 
viciña de Vilaboa, apresentará 
recurso contra a senténcia 
que a condea a un ano e meio 
de cárcere por agredir ªº poli
cia Enrique Morán. Os feítos 
polos que foi condeada acon
teceron o 2 de Xuño de 1997, 
cando un grupo de viciños de 
Vilaboa aproveitaba a presén
cia de Manuel Fraga en Pon
teved ra para manifestarse 
contra a empacadora que So
gama pretende instalar na vila. 
Segundo Pilar Lameiro, o poli
cia intentou arrancarlle a pan
carta, ela recolleuna do chan 
e, ao incorporarse, recebeu un 
puñetazo. A viciña de Vilaboa 
tivo que ser levada en ambu
láncia ao hospital posterior-

mente ao s·ufrir un desmaio. 

O policía Enrique Morán negou 
ter agredido á muller e sinalou 
que un grupo de manifestantes 
intentaba rachar ca cordon poli
cial. Segundo o axente, non gol
peou a Pilar Lameiro, senón ao 
pao da pancarta. Finalmente, a 
xuiz do xulgado do penal numero 
un de Pontevedra considerou 
que a muller cometera un delicto 
de atentando contra a autoridade 
e, ademais, do ano e medio de 
cárcere, imponlle unha multa de 
seis mil pesetas por un hemato
ma nunha man do axente. Sen 
embargo, ,Morán foi absolto do 
delicto de agresións polo que ta
mén fora xulgado. A sentencia 
considera que o axente estaba 

cumprindo co seu deber e que 
os meios violentos entran no 
exercício das suas funcións. 

A maxistrada considerou fiábel a 
versión dos policias que actua
ron de testemuñas, e non a dos 
viciños que sinalaron que Pilar 
Lameiro "non fixera nada". A de
fensa da viciña subliña o posíbel 
de 'delicto de falsa testemuña 
por parte dos axentes e anun
ciou un recurso contra a senten
cia. Asimesmo volverá · aportar 
un video da televisión local de 
Pontevedra que, segundo o avo
gado de Pilar Lameiro, amasa 
que foi a agredida e non a agre
sora. No xuizo, que tivo lugar o 
15 de Marzo, non foi aceitado Momento no que o axente bate na cara da viciña durante a protesta do 2 de Xuño de 
como proba da defensa. • 1997 en Pontevedra. 
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O concello de Santiago oponse á construción do aproveitamento hidroeléctrico 

Augas de Galiza recoñece as negativas repercusións 
da minicentral do Sar pero mantén o proxecto 
-0-P.C. metros, que 

non é máis 
que un muro 
de contención 
transversal ao 
río, mentres 
que unha can-
1 e de deriva
ción é oblí
cua, de ma
neira que des
v i a parte da 
auga, como 
no caso dos 
muiños. 
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O xulgado investiga 
se Cacharro pagou 
duas veces a mesma obra 
no Saviñao 

Segundo investiga o xulgado 
número dous de Montarte, a 
Deputación de Lugo, que 
preside Francisco Cacharro 
Pardo (PP), poderia ter 
pagado duas -veces polos 
traballos realizados no 
teleclube de Mourelos, 
parróquia do concello do 
Saviñao. As obras terianse 
realizado sobre proxectos 
financiados con cargo aes 
planos provinciais de 
cooperación con entidades 
viciñais de 1994 e 1997. A 
oposición na Deputación 
denunciou repetidamente 
que este tipo de planos en 
realidade adoitan server 
para financiar aparellos 

O organismo autónomo Augas 
de Galiza, ven de recoñecer que 
o proxecto da minicentral do 
Sar teria importantes repercu
sións socio-sanitárias para a 
zona na que estaba previsto. 
Sen embargo, na vez de dene
gar a sua construción propón 
un proxecto alternativo. A cons
trución dunha canle de deriva
ción que permitise manter o 
aproveitamento hidroeléctrico. 
O departamento de Medioam
biente do concello de Santiago, 
que xa manifestara a sua oposi
ción ao proxecto desde que se 
deu a coñecer, non entende a 
atitude adoptada por este orga
nismo. Néstor Rego sinala ade
mais, que este seria "un pro
xecto distinto que non pasou 
por un período de exposición 
pública e ao que non se pui
deron apresentar alegacións " . 

Ao-- --CO-tl-eG-e-r----c~l-=ie'-'--n~te::...:..la"-"r-=e_;:cs -=d-=o---'P-=a"'-rt.::.:...id-=--o::__ __ ~_ 
esta nova pro- Popular, por isa demandaron 
posta, 0 con- máis transparéncia na 
cella dirixíuse xestión da Deputación.+ 

Nunha das alegacións apresenta
das ao proxecto incial, o concello 
de Santiago sinalaba que a cons
trución da minicentral do rio Sar 
teria importantes repercusións 
socio-sanitárias porque na zona 
de ubicación prevista, perta da 
depuradora da Silvouta, o rio bai
xaba moi contaminado. "Embal
sar augas deficientemente depu
radas podía ter efeitos prexudi
ciais para o próprio cauce do rio, 
acentuando a sua degradación 
ao provocar un proceso de eutro
fización que suporia, na práctica, 
a sua marte. Pero o máis impor
tante serian as posíbeis repercu
sións para a saude das persoas 
da zona", sinala Néstor Rego. 

A construción da minicentral 
afectaría tamén do ponto de vis
ta patrimonial porque na zona 
hai un muiño e unha ponte, que 
son elementos xenericamente 

Comisión de Afectados pola minicentral. 

preservados dentro do Plano 
Especial e poderia provocar al
teracións no réxime de inunda
cións, ao tratarse dun transvase 
de vários millóns de metros cú
bicos de auga ao longo do ano, 
do río tambre ao Sar. 

Proposta 
de Augas de Galiza 

Através das perguntas parla
mentárias realizadas por repre
sentantes nacionalistas e socia
listas, foi como desde o concello 
sóubose que o organismo autó
nomo Augas de Galiza recoñe
ci a estas repercusións medio
ambientais e socio-sanitárias. 
Pero surprendeu que na vez de 
denegar o proxecto, a própria 
administración propuxese como 
alternativa a construcción dunha 
canle de derivación. 

Segundo Rego "ese non é opa-

pel dunha administración públi
ca, porque se esta entande que 
un proxecto non é compatíbel 
coa preservación do medioam
biente e, polo tanto autorizábel, 
pode suxerir unha pequena mo
dificación, pero non un cámbio 
tal que na práctica supoña un 
proxecto distinto". 

Ademais, o novo proxecto non 
foi dado a coñecer nen ao con
cello nen aos viciños da zona 
para estes poder apresentar as 
alegacións pertinentes. Sen em
bargo, a construción desa canle 
de derivación tamén teria impor
tantes repercusións medioam
bientais, porque xa de partida 
estabelece a necesidade de que 
se construa unha escala de pei
xes e de que se garanta o cau
dal ecolóxico, o que novamente 
implicaría un certo represamen
to. Máis ainda cando se prevé a 
construción dun azude de tres 

de novo a Au-
gas de Galiza 
para que acla
rase o estado 

A. PANARO no que se ato-
pa o proceso 

de autorización do aproveita
mento e desde o departamento 
de Medioambiente proponse un
ha moratória de cómo mínimo 
dez anos, que practicamente 
pecharía o tema. 

Rego subliña que alén de dene
gar calquera autorización para o 
represamento do rio, é impres
cindíbel que se incremente a ca
pacidade da depuradora da Sil
vouta. Polo de agora, a práctica 
totalidade das augas residuais 
da cidade vértense alí pero só 
se chegan a depurar uns 18 mi
llóns de metros cúbicos, men
tres que aproximadamente 7 mi
llóns pasan sen depurar. O cus
te desta actuación supera os 
3.000 millóns de pesetas e o 
concello "non ten capacidade 
para asumilo". En todo caso , 
trátase dunha compéténcia de 
Augas de Galiza, que seria 
quen deberia de custealo. • 

Os populares temen que Avelino Fernández incumpra o compromiso de ceder a alcaldia 

O PP bótase atrás na moción de censura en Nigrán e 
non poderá volver a apresentala 
En Nigrán, tras a apresentación 
dunha moción de censura con
xunta entre o PP e Partido dos 
lndependentes de Nigrán, PINN, 
contra o alcalde socialista, o PP 
boto"use atrás debido á descon
fianza que provoca nas fieiras 
populares o ex alcalde por ese 
mesmo partido Avelino Fernán
dez, agora cabeza de lista do 
PINN. O pacto implicaba que 
Fernández fose alcalde e que 
despois de quince meses de 
mandado cedese o posta a nú
mero un do PP, Xosé Villar, pe
ro neste partido sospeitase que 
Avelino non ten intención de 
abandonar a alcaldía. A moción, 
que non terá apoios suficientes, 
debátase o Venres 24 de Marzo. 

A apresentación da moción de 

censura, conxuntamente pacta
da entre o PP e o PINN, motivou 
unha resposta imediata por parte 
do PP galega. O seu secretário 
xeral, Xesus Palmou manifestou 
a sua desaprobación a un pacto 
con Avelino Fernández e deixou 
entrever a pouca disposición do 
PP a este tipo de componendas. 
Pero as dúvidas do PP eran ou
tras e radicaban no temor a que 
Avelino Fernández non cedese o 
bastón de mando transcorridos 
quince meses, en cumprimento 
do acordo asinado. 

. O acordo para a moción de cen
sura supuña o reparto do tempo 
á frente da alcaldia entre as 
duas forzas en función do nú
mero de concelleiros de cada 
partido. Para isto era preciso 

que Avelino Fernández tomase 
o poder en primeiro lugar, xa 
que o PINN ten cinco concellei
ros e o PP sete e a lexislación 
indica que cando demite o alcal
de ten que asumir o seu pasto o 
cabeza da lista máis votada. 
Oeste xeito, que acedese Fer
nández a alcaldía en primeiro lu
gar, para ceder o posta a Villar 
con posterioridade, era a única 
posibilidade para a alternáncia 
no poder entre as duas torzas. 

Pero ademais, outra consecuén
cia desta marcha atrás é que nen 
o PP nen PINN poderán volver a 
apresentar unha nova moción de 
censura no decurso do mandado 
desta corporación, xa que a le
xislación local impede a cada 
grupo apresen_tar máis de unha 

moción de censura en cada 
mandado. Deste xeito, nos próxi
mos tres anos Avelino Fernán
dez quedará sen nengunha op
ción para chegar a alcaldía. O 
PP ainda ten posibilidades de 
acadar a presidéncia da corpora
ción municipal se conquire que 
demita o actual alcalde, o socia
lista Manuel Rial, quen se atopa 
nunha precária situación porque 
só canta co apoio dos outros 
dous concelleiros socialistas. 

En todo caso , Manuel Rial xa 
conquerira o apoio de Avel ino 
Fernández para chegar a al
caldía e nun futuro o novo di
vórcio entre a direita local po
der i a supor a reconciliación 
política dos socialistas con 
Avelino Fernández. + 

Sae a concurso 
a obra da autovia 
de Fene a Ferrol 

Por un valor de 25.000 
millóns de pesetas, a · 
empresa Autoestradas do 
Atlántico, S.A., AuoASA, 
sacou a concurso as obras 
de construción do treito 
deste vial desde Fene a 
Ferrol. Este tramo, de nove 
quilómetros e médio, será 
sen peaxe e está previsto 
que se remate no ano 
2003. Con el, Ferrol queda 
definitivamente unido ao 
resto do litoral atlántico, 
máis de vintecinco anos 
despois de comezar a 
construirse a autoestrada. 
Para pasar por riba da ria 
de Ferrol, a nova via 
construirá unha nova 
ponte que se sumará á dos 
camiños de ferro e á das 
Pias.+ 

O PP retrasa 
os trámites da Lei da Ria 
de Pontevedra 

O portavoz do PP no 
Parlamento, Xaime Pita 
alegou que ainda "se está a 
estudar" a Leí de Protección 
da Ria de Pontevedra; por 
iso estase a retrasar a 
inclusión na orde do dia do 
pleno do Parlamento da 
citada lei, un texto legal que 
xa quedara listo para ir a 
pleno semanas antes das 
pasadas eleicións xerais, 
pero que non remata de sair 
adiante porque, segundo a 
oposición, a "Xunta non 
governa minimanente a favor 
dos intereses básicos" e 
porque o Governo galega 
neste caso "obedece a 
razóns de tipo político, non 
meioambiental". Pita 
recoñeceu agora a leí non se 
pode modificar nen 
emendar, pero que o PP 
estuda fórmulas de 
interpretación do texto 
legal.+ 
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A suspensión de pagamentos p~vocou un debate público entre o proprietário da finna e os acreedores sobre o montante real das 
débedas do estaleiro. 

Os acreedores pédenlle a Fernando Santodomingo 1.000 millóns de pesetas 

Vulcano apresenta suspensión 
de pagamentos para evitar a creba 
*G.L. 

Vulcano, o segundo maior es
taleiro privado da Galiza, atra
vesa un dos seus piares mo
mentos desde a época da re
conversión dos anos 80. Logo 
do aprémio dos acreedores, o 
proprietário da f'rma, Fernan
do Santodomingo, apresentou 
unha suspensión de paga
mentos que impediu momen
taneamente a creba da com
pañia. Segundo Santodomin
go, a situación é esaxerada e 
condenou a postura das in
dústrias auxiliares, que lle re
claman "só 20 millóns de pe
setas". Mais estas reacciona
ron, afirma.ndo que a débeda 
ascende aos 1.000 millóns. 

A actual situación de Vulcano é 
consecuéncia dos problemas de 
xestión interna. Por mor do in
cumprimento dos prazos acorda
dos, a empresa sueca Ab lntia 
rachou o contrato de compra 
dun quimiqueiro e a compañia 
ten no dique seco un buque va
lorado en 6.000 millóns de pese
tas. As perdas derivadas deste 
apedro arrastraron todo o orza- • 
mento para este ano. "Esa canti
dade non cobrada é a que nos 
faria falla para poñer en orde as 
nosas cantas", afirma Santodo
mingo. Á tese do proprietário su.: 
mouse o comité de empresa, do
minado por maioria absoluta por 
Comisións Obreiras. "Espera
mos que a situación actual só 
sexa unha focha no camiño e 
que pronto poidamos volver á 
normalidade", manifestou Xosé 
Carlos Rodríguez, presidente do 
comité. "Se conseguimos vender 

. o guimiqueiro xa construído e 
-, .. t ... - • .. 1 ... f 

negociar á alza a venda doutro 
barco que ainda está en fabrica
ción, garantfriamos a carga de 
t~aballo para os próximos anos". 

Mais o que xa non conseguirá o 
anúncio de suspensión de paga
mentos .é evitar que o nome de · 
Vulcano circule baixo sospeita en
tre os posíbeis compradores dos 
buques que construe. No caso do 
quimiqueiro sen dono, a dirección 
da empresa xa sufriu várias nega
tivas · ou ofertas facheiras, que 
responqen a unha postura de 
desvantaxe no mercado. "Os pro
blemas da factoria son unha moi 
má propaganda para os buques 
fabricados e a competéncia vaise 
aproveitar diso", afirmou o secre
tário xeral da Federación do Metal 
da CIG, Miguel Malvido. 

Parar os despedimentos 

Malvido é optimista en canto ao 
futuro da compañia. "Todo o 
que pasa hoxendia é froito da 
conxuntura que trouxo consigo 
o fracaso do contrato con Ab In
tia", recordou. "En todo caso, a 
decisión da empresa é· a máis 
oportuna para evitar que vaian á 
rua os 400 empregados". 

do 40 por cento dos 1.000 mi
llóns que reclaman non teñan 
nada a ver coa construción do 
quimiqueiro, polo que a situa
ción da empresa seria ainda 
piar cá anunciada. 

O certó é que tras a crise de 
Vulcano aparecen diferentes 
pantasmas que ameazan con 
agravar a situación. A realiza
ción do quimiqueiro estivo pra
gada de problemas e incluso foi 
preciso refacer vários elementos 
deste, polo que o orzamento e 
os prazos iniciais se dispararon 
até chegar ao incumprimento de 
contrato coa compañia sueca. A 
incorrecta xestión de Santodo
mingo tamén se reflicte na sua 
incapacidade de chegar a un 
acorde cos seus acreedores, 
denantes de que a débeda fose 
tan importante como a actual. 

De cara ao futuro de Vulcano, 
dous son os pontos de preocu
pación. Por unha banda, a crise 
do estaleiro pode trasladarse á 
compañia Santaz Censa, tamén 
·propriedade de Santodomingo, 
situada no Porriño e especializa
da na fabricación de caldeiras e 
colectores metálicos. lsto signifi
caría que a bulsa de desempre

Á espera da decisión xudicial, gados poderia sobrepasar as mil 
que analizará se é máis conve-. persoas, tendo en canta Vulca-
niente decretar unha creba ou no, as suas indústrias auxiliares 
aceptar o pedimento de suspen- e a devandita sociedade. Pola 
sión de pagamentos, os acree- outra, unha resolución en falso 
dores contraatacaron ás mani- do problema poderia converter a 
festacións de Fernando Santo-: este estaleiro neutra empresa 
domingo. Para os directivos das zombi, que andase moribunda 
dez empresas que denunciaron até desaparecer. En ambos os 
a Vulcano, a situación actual é a casos, a situación social poderia 
culminación dun proceso de ser insosteníbel e significaría o 
afastamento entre Santodomin- ocaso da construción naval tra-
go e eles. Posibelmente, máis dicional no lit~ral galega. + 
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12 de Marzo na Galiza 
MANuELCAo 

Dos resultados das eleicións xerais cabe deducir algunhas 
conclusións. O Partido Popular converteuse no ganador in
discutíbel cun incremento de votos sobre as eleicións ante
riores de xeito que o camiño cara unha estrutura de partido 
único prosegue de maneira case inexorábel na nosa terra. Os 
resultados na Galiza interior xa configuran unha estrutura 
política deste tipo con apoios superiores ao 75% en moitos 
concellos. Na Galiza máis dinámica este partido voltou a 
converterse no gañador con algunhas excepcións derivadas 
do tipo de candidatos que concorrian aos comícios. Convén 
recoñecer os feitos para tentar modificalos polo que aventu
ramos algunha hipótese que explique este predomfnio aba
fante do PP. A parte o control dos meiüs de comunica-ción, 
o aparello caciquil ou o envellecemento da povoación de
tectamos alguns factores na dinámica política do PP que ex
plican os resultados obtidos no conxunto do país. 

O máis importante é o grao de renovación contínua en dis
cursos e persoas que este partido está a realizar. En efecto, sal
vo o seu líder M. Fraga ninguén está seguro do seu pasto polí
tico detectándose unha relación significativa entre obxecti
vos e resultados eleitorais á hora de aparecer como cabeza de 
lista ou decisor político local ou provincial. Nas vindeiras 
eleicións municipais o PP apresentará unha nova xeira de po-
líticos xóvenes, prácticamente en todos os concellos, conse
cuéncia da renovación forzada nas últimas eleicións e que lle 
valeu importantes conflitos locais con candidaturas indepen
dentes e perda de Alcaldías. Quedarán para a hi tória aqueles 
alcaldes procedentes do franqui mo e que levaban an e ano 
no poder con algunhas excepcións de persoeiro important 
para o partido. Mesmo outros con perfís conflitivos son remo
vidos polos perxuícios para o proxecto político global. 

Doutra banda, o PP adoptou unha posición claramente au
tónoma no deseño e manexo da campaña eleitoral. Só un
ha vez veu Amar a Galiza correspondendo ao aparato polí
tico do Hórreo o principal esforzo nas mensaxes e interlo
cución cos eleitores. Ademais optou por un perfil baixo e 
pouco confliti.vo para a campaña electoral. 

O PSOE e o BNG disputáronse o segundo posto nunha es
pécie de loita fratricida na que permanecía á marxe o elei
torado crecente do PP. O PSOE obtivo unha pequena vitó
ria ao resistir o acoso do BNG pola segunda praza e o BNG 
tamén se viu ganador ao se converter no partido quemáis 
votos aumentou. Tanto un como outro partido deberian fu
xir de leituras autocompracentes e recoñecer o evidente: 
con esta dinámica o cámbio político na Galiza aparece moi 
complicado. Do PSOE indicar que a suave xubilación de 
Francisco Vázquez non pode verse alterada polos resultados 
eleitorais e debe proseguer nunha dinámica semellante á do 
PSC. Doutro xeito, quedariase sen espácio eleitoral. 

'O PSOE e o BNG disputáronse 
o segundo pasto nunha espécie 

de loita fratricida . ,, 
na que permanec1a a marxe o 

eleitorado crecente do PP" 

No referente ao BNG, á tendéncia á alza é insuficiente sendo 
incapaz de reter a maioria dos votos perdidos polo PSOE, de 
captar votos dos abstencionistas e, menos aínda, de entrar no 
eleitorado do PP. Son estes últimos déficits os que conviria 
resolver axiña para o que procede unha moi importante mo
dificación de discursos e mensaxes e unha xa impostergábel 
renovación de persoas que poidan converterse en interlocu
tores dun eleitorado cada vez máis esixente e alérxico ao ra
dicalismo. O nível local ha de ser o primeiro e máis urxente 
pois aí radica o primeiro referente co que se' atopa o eleitor á 
hora de confiar o seu voto a unha determinada forza política. 
Por outra banda, as vindeiras eleicións autonómicas facilitan 
a renovación e as modificacións neste nível. + 
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Catro transnacionais da farmácia seguen o rego da empresa porriñesa na investigación dos tunicados 

Zeltia recompra accións de Pharma Mar 
para reforzar o grupo e aproveitar o interese polos seus 
anti·canceríxenos de orixe mariña en todo o mundo · 
Zeltia quer absorber o 15% 
do capital da sua filial Phar
ma Mar para ter outravolta a 
maioria nesta firma especia
llzada en anti-canceríxenos 
de orixe marifia e manter a 
coesión do grupo. Coa recom
pra de accións, Zeltia recupe
rará o 81 % do capital de Phar
ma Mar que xa tivera no 91. 

A firma do Porriño oferece aos 
seus accionistas o cámbio de 22 
accións de Zeltia por 1 de Phar
ma Mar, que ainda non cotiza en 
bolsa. O valor dos títulos de Zel-

-tia aumentou un 70% dende o 
momento en que se coñeceron 
as probas positivas do fármaco 
ET-7 43 contra o sarcoma. Os re
sultados clínicos deste prepara
do permiten vaticinar o domínio 
do sarcoma antes de dous anos. 
O fármaco tamén está a ser apli
cado contra o cancro de pulmón. 

O ET-743 é unha síntese dun pép
tido (prótido formado pola unión 
dun reducido nümero de aminoáci
dos} que producen os tunicados, 
organismos mariños que teñen en 
común vários riscos orgánicos, so
bre todo o feíto de estaren envol
tos por un revestimento ou túnica. 
Os tunicados producen ao cabo 
dun longo proceso de evolución 
sustáncias tóxicas, repulsivas ou 
indixestas para os seus agresores 
que a investigación revelou de utili
dade para tratamentos anti-cance
ríxenos, antálxicos, anti-bióticos ou 
anti-inflamatórios. 

Sesenta anos 
de experiéncia 

O vértice do interese do fármaco 
desenvolvido por Zeltia está na 

A tradición · · s laboratórios Zeltia na inve · 
defánnaco 
brillante tra 

sua capacidade de deter a divi-: 
sión celular non desexada no 
canoro. Para levar adiante esta 
investigación, o laboratório gale
ga investira hai once anos 6.000 
millóns de pesetas, unha aposta 
que na altura foi considerada de 
aJto risco, pero que procedía na 
realidade da experiéncia de 
máis de 60 anos de investiga
ción farmacéutica a partir da bio
loxia mariña. A equipa fundacio
nal de Zeltia estaba formada por 
Faustino Cordón, Miguel Catalán 
e Fernando Calvet, tres sábios 
incorrectos represaliados polo 
fascismo e recuperados polos ir
máns Antón e Xosé Fernandez 
López, de Sárria, para erguer 
unha indústria farmacéutica pró
pria (ver ANT 13-1-2000). ·_ 

O catalán Fernando Calvet, cate
drático de Química orgánica de 
Compostela expulsado da uni
versidade polos fascistas, come
zara nos anos 30 unha investiga
ción sobre o aproveítamento da 

mento de fármacos de orixe ma
riña, comezou por anti-viraís, in
mune-reguladores e anti-bíóticos. 
O traballo sobre as sustáncías 
defensivas que secretan algúns 
organismos pre-cardados do Mar 
Caribe conduciou á comproba
ción en laboratório do seu poder 
anti-tumoral e, en fase de experi
mentación, foi aplicado un prece
dente do ET-7 43 a enfermos ter
minais de cancro nos que se pui
do observar unha detención da 
multiplicación celular. A investi
gación avanzou neste sentido e 
tamén no de evitar a toxicidade 

--cto-fármaco. -

maga do peíxe que continuaria 
dentro de Zeltia. Faustino Cor
dón traballara tamén nos labora
tórios do Porriño no aproveita
mento farmacéutico de várias es
pécies mariñas, tanto para o pre
parado de vitaminas como de tó
picos anti-infecciosos e cicatri
zantes. Cordón mantivera a rela
ción con Zelüa cando continuou 
os seus traballos no Instituto de 
Biologia y Sueroterapia ( Ybys), 
integrada con outras seis empre
sas en Antibióticos S.A., na que 
Antón e Xosé Fernandez López 
tiñan unha participación do 23%. 

En anos de aillamento interna
cional, caréncias de toda clase 
na indústria, fame e emigración, 
Zeltia patentara unha das primeí
ras insulinas retardadas do mun
do e obtivera a síntese das sulfa
midas, o antecedente inmediato. 
dos antibióticos de orixe bacte
riano. De feíto, a investigación de 
Pharma Mar, constituida como fi
lial de Zeltía para o desenvolví-

A tradición dos laboratórios Zel
tia na investigación de fármacos 
do mar non so serveu de base 
para o brillante traballo de Phar
ma Mar senon que continuou a 
activa relación da empresa de 
Porriño con laboratórios de todo 
o mundo. O prémio Nobel de 
Química Orgánica A. Carey, por 
exemplo, logrou en Harvard a 
síntese total do pépti.do activo 
do ET-743. Dous grandes labo
ratórios farmacéuticos nortea
mericanos e cutres dous france
ses seguen unha liña de investi
gación de·fámacos inspirada pe-

, los traballos de Pharma Mar. 
Doutra parte, a transnacíonal de 
raiz británica Smithkline-Bee
cham fixo unha oferta pública de 
adquisición de 400.000 millóns 
de pesetas polo control de Phar
ma Mar, iniciativa que non se 
corresponde ce valor real do la
boratório galega. A Beecham é 
o terceiro fabricante de medi_
camentos do mundo, detrás da 
Sandoz e a Roche, suizas con 
intereses na indústria farmacéu
tica norteamericana.• 

R.-\:\!Ó:-\ .MACE!H.AS 

Aznar, zar da economia 
Hai unha lei non escrita na chamada "nova 
economía" que reza: se queres fuxir das leis da 
competéncia o mellor é concentrar o capital. 
FusionaMe, logo. Esa é a moda actual e o esta, 
do español non escapa dela como xa apontára, 
mos aqui hai pouco. Das doce grandes fusións 
que se realizaron no planeta durante o ano pa,-
sado, unha é liderada por unha empresa espa, 
ñola (Repsol sobre a arxentina YPF), unha 
operación de 15 mil millóns de dólares, a sép, 
tima en importáncia económica no ano 99. 

O ano pasado pasado tamén foi testigo de 
duas fusións bancárias: Santander e Central 
Hispano; e BBV e Argentaria. As caixas ga, 
legas do sur tamén decidiron fusionaMe. Para 
este ano espérase outra leva de concentra, 
cións de capital. É a orde da nova economia. 
O Tribunal de Defensa da Competéncia 
(TOC) informaba nestos días que ten un "alu, 
de de informes de fusións". Pero detrás dese 
rimbombante nome, o TDC agacha unha ofi, 
ciniña guvemativa de carácter consultivo, ca, 
tivo peso político e pequenísima capacidade 
técnica por razóns de tamaño e recursos. En 
plena época de fusións, o organismo encarga-
do de velar pola competéncia e a transparén, 
cia dos mercados et¡_paijois é unh9. escuc,himi, 
zada oficina Cllll par de burócratas ao frente. 

Na realidade, o verdadeiro regulamentador 
da competéncia é o Govemo central. E agora 
con maioria absoluta, Aznar pasou a conver, 
ter,se no. grande árbitro 

meses de prazo para emitir a ditame que -
volve a transladar a Economía. O ministro 
dispón doutros tres meses para autorizar, 

das fusións e caneen, 
tracións de capital no 
estado español. 

O mecanismo para 
aprobar unha fusión en 
España é o que irnos 
descreber. A lei faculta 
ao govemo para ínter, 
vir e impoñer condi, 
cións ou limitacións a 
unha operación de 
concentración de capi, 
tal. Iso pon a funcionar 
un procedimento de 
exame. A Dirección 
Xeral de Competéncia 
do ministério de Eco, 
nomia eleva un infor, 
me confidencial ao mi, 

'O -regulamentador da 
competéncia é o 

Govemo central. Coa 
maioria absolut. a, Aznar 
pasou a converter ... se no 

grande árbitro das 
fusións e 

. ,, " concentrac1on 

proibir ou condicionar 
a fusión . 

Como se ve, é un pro, 
cedimento absoluta, 
mente endóxeno. Co, 
meza e remata no go, 
verno. A ignoráncia 
xeral do público sobre 
estws temas fai recair 
no TDC responsabili, 
dades que non ten nen 
pode ter. Por este me, 
canismo perverso, a 
praza de ministro de 
Economía converte,se 
nun "choio" apetitoso 
e o presidente de go, 
vemo nun zar da eco, 
nomia. 

nistro de Economía. O ministro decide se a ' Os perigos que se cernen sobre os cidadáns 
autoriza ou non. Se a autoriza, basta o silén, 1 son graves, a menos que alguen lle poña a 
cio administrativo. De non ser asi, insta ao Aznar un escravo detrás que lle recorde per, 
TDC a que emita un informe sobre a con, manentemente que só é llll home, segundo a 
centr~ció~ a e¿¡:ame. Despoi's ·o' tDC t~rí'tr~s' ~ ·u¿anza d~ ~ésfile"s "do império iomanb.t'· -
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As confrarias 
de pescadores impulsan 
a 'Carta de Cedeira' 

A iniciativa da contraria de . 
pescadores de Cedeira, as 
contrarias que exercen a sua 
actividade no caladoiro do 
Cantábrico-Noroeste veñen 
de asinar un documento en 
resposta á grave situación da 
pesca e a falta dunha política 
adecuada. As propostas dirixi
das ao Ministério de Agricultu
ra e Pesca recollen, en canto 
á pesca de superfície, a proi
bición total das redes de deri
va na UE, a adopción dunha 
moratória para o arrastre pe
láxico e a adopción de medi
das que eviten a captura de 
peixes inmaduros. No tocante 
á pesca de fondo, a Carta de 
Cedeira propón a revisión das 
tallas mínimas, a erradicación 
da pesca de arrastre en pedra 
e a unificación de horários de 
descanso semanal. O 
documento canta co apoio da 

_ Federación Ecoloxista Gale
ga,-que subliña 7cQ desexo de 
conseguir avanzos decididos 
cara a un modelo de pesca 
responsábel". + 

Posada non oferece 
datas para a 
negociación de Marrocos 

A situación continua igual 
no cuarto mes de paro bio
lóxico da flota que traballa 
en Marrocos. Mália as 
reunións entre o ministro de 
Agricultura e Pesca Jesús 
Posada e o comisário euro
peo Franz Fischler, o titular 
español non puido dar nen
gunha data para o inicio das 
negóciacións con Marrocos. 
Confia que sexa no mes de 
Abril. Tamén o eurodeputa
do do PP Daniel Varela tra
taba o problema co ministro 
francés de Pesca, país que 
presidirá o Consello de Mi
nistros Europeo apartir do 
primeiro de Xullo. Mentres, 
os mariñeiros anuncian mo
bilizacións se non se come
za a negociar.+ 

Unións Agrárias cifra 
en máis de 1.300 millóns 
o custe para o agro 
da suba do gasóleo 

Unións Agrárias reclama que 
se eliminen os impostas espe
ciais no prezo do gasoleo des
tinado as tarefas do agro, xa 
que a suba dos combustíbeis 
esta afectando directamente á 
actividade agraria. Segundo o 
sindicato, os custes da agricul
tura aumentaron en 1.328 mi
llóns de pesetas desde que 
subiron os carburantes. 
Unións Agrárias solicita que 
se apoie a comercialización 
de g~soleo agrícola a través 
das cooperativas e que se re
maten coas prácticas 
monopolísticas. Reseñan que 
o gasoleo de tipo B pasara de 
custar 46 pesetas por litro a 
principios do pasado ano para 
rematalo a setenta. As empre
sas de transportes tamén 
amasan a sua preocupación e 
os condutores do Sul galega 
tan cqlas a fin. de sem~na nas 
gasol1ne1ras pórtuguesas. • 
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O DOMÍNIO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
·oo SISTE·MA DOLAR--WALL STREET 

As relacións monetarias intemacionais es
tán govemadas por resolucións económicas 
e, sobre todo, políticas dos Estados domi-. 
nantes. Despois da caida do Patrón Ouro 
en Bretton W oods, o sistema monetário 
opera coma un réxime económico interna
cional ~ como un instrumento do poder po
lítico. E o que coñecemos por Sistema Dó
lar-Wall Street (D-WS). 

Non se comprende o significado económico 
e político do Sistema D-WS 'sen aclarar o 
conceito de dominación. Como se sabe, cada . 
Estado ten que procurar fondos, nunha moe
da aceitábel internacionalmente, para aten-· 
der o pago dos bens e servizos adquiridos no 
extrarixeiro. A moeda do Chad, por exerri-

. plo, non ten valor internacional o que obiiga 
ao país a gañar ou pedir prestada unha divisa 
válida, o dólar por exemplo. Este atranco 
non existe para os Estados Unidos no siste
ma monetário que sucede a Bretton Woods. 
A razón é ben clara: o Dólar é moeda inter
nacional e os norteamericanos non están 
obrigados a adquiriren dólares no extranxei
ro porque teñen a faculdade de imprimilos. 

En poucas palabras: Estados Unidos non es
tá suxeito ás mesmas limitacións que outros 
paises no que se refire á sua balanza de pa
gos. Poden gastar no extranxeiro sumas su~ 
periores ao que gañan; poden manter bases 
militares custosísimas en todo o mundo sen 
se endebedar e ·as suas empresas trans-na
cionais están en condición de adquiriren ou
tras compañías no extranxeiro ou de reali
zaren investimentos. Os capitalistas nortea
mericanos poden enviar ao extranxeiro 
grande$ sumas mediante a compra de ~ítulos. 

O Dólar confire unha posición de priviléxio 
ao sistema financeiro dos Estados Unidos ao 
conyertilo na primeira fonte universal de 
crédito e ten enorme jmportáncia para as 
relacións comerciais porque ao se fixaren 
en dólares os. prezos dos mercados interna
cionais, as empresas norteamericanas de im
portación ou exportación resenten menos 
que outros paises as oscilacións do cámbio. 
O comércio internacional de grao, por 
exemplo, faise na moeda norteamericana. 

Os primeiros beneficiários da liberación in
ternacional do sistema financeiro privado, 
imposta polo presidente N ixon, foran o 
centro das finanzas de Londres (a City) e os 
grandes bancós norteamericanos especiali
zados nas trasacción's monetarias interna
cionais. En 1981, a administración de Rea- · 
gan promulgou unha leí que autorizaba os 
servizos bancários internacionais nos Esta
dos. Unidos o que outorgaba así a Wall 
Street (centro das finanzas de Nova lor-

PETERGOWAN 

que) idéntica operatividade internacional 
que a de Londres. Con todo, non podemos 
comparar o papel da City co de Wall Street 
, porque a primeira 
funciona coma un mer-

coiden que o adxectivo americano está de
máis, terán que notar que a dominación 
dos mercados norteamericanos no seo da 

rede xerárquica dos 
mercados financeiros 

cado financeiro en dó
lares e toda a sua acti
vidade internaGional 
está governada pola 
política do governo 
norteamericano. 

'O Dólar priviléxia 
ao sistema financeiro 
dos Estados Unidos ao 

da un alcance político 
e económico inmenso 
a estes mecanismos, 
ben se trate de condi
c i óns de acceso aos 
mercados ou das dife
rentes clases de rela
ción das economías A partir dos anos 80, o 

principal da actividade 
dos mercados financei
ros intemacionais con
céntrase en Wall Stre
et e no seu satélite lon
dinense. Isto é o que se 
adoita calificar coma 
mercado financeiro glo
bal, unha verdade se 
con iso se quer explicar 
que Londres e Nova 

convertilo· na primeira 
fonte universal de 

crédito é ao se fixaren 
en dólares os prezos 

dos mercados 

nacionais. 

Foi Washington quen 
promovera a libera
ción internacional de 
fluxos financeros pri
vados e quen provocou 
unha presada de efei
tos en cadena aos que 
queremos facer men-

. . . ,, 
intemac1ona1s 

lorque fan os seus ne-
gócios con axentes re-
partidos por todo mun-
do, pero unha mistifi-

, cación se o que se quer 
dar a entender é que 
todos os mercados financeiros do mundo 
están integrados. 

Fala; dun mercado financeiro global sen re
ferirse á influencia crecente do mercado fi
nan ce ira norteamericano sobre outros 
mercados financeiros nacionais, enmascara 
o poder da dominación americana. Os que 

ción. A primeira, que 
a Reserva Federal esta
ba en liberdade de im
por as taxas de xuro 
internacionais con só 
modificar as taxas in
teriores e asi determi-

nar o custe internacional do crédito, con 
enormes efeitos potenciais sobre outras 
economías. En segundo lugar, a médio de 
intervencións regulamentares ou de ausén
cia delas, Washington pode intervir na mi
cro-economía das finanzas intemacionais. 
En terceiro lugar, o Govemo norteameri
cano pode conciliar a ausencia de regula-

mentación do sistema bancario interna
cional e dos mercados co mantemento dun 
nivel de risco mínimo para o sistema ban
cário americano. Mercé ao control que 
exerce sobre o Fundo Monetário Interna
cional (FMI) e o Banco Mundial, asi como 
o sostén dos seus sócios europeus, Was
hington sabe que cando os seus próprios 
operadores financeiros están á beira da in
solvencia, pódenos salvar as poboacións 
dos paises debedores a un custe case insig
nificante para a economía norteamericana. 

Vários autores pretenden que a política 
monetária e financeira internacional foi 
governada polas regras dunha dunha oligar
quía coopérativa con outros paises do G-7 
pero non é doado identificar a influéncia 
desta cooperación nas orientacións estraté
xicas básicas da política norteamericana. 
Na existéncia do G-7 vese a vontade do 
Estados Unidos de submeter aos grandes 
paises capitalistas ao seu albedrío. O feíto 
de outros paises non estaren dispostos a fa
cer o xogo aos Estados Unidos non signifi
ca que teñan unha vontade colectiva. 

O Sistema D-WS está firmemente estableci
do e ten asegurada a sua própria reproduc
ción. No ano 95, o Dólar era de maneira 
esmagadora a divisa mundial dominante. O 
61 % de todas as reservas en divisas extran
xeiras nos bancos centrais estaban en dóla
res igual que o 7 6,8% de todos os créditos 
bancários intemacionais, o 39,5% das emi
sións de obrigacions e o 44,3% de todos os 
depósitos en moedas europeas ou o 47,6% 
de facturacións do comércio internacional. 
O Dólar era daquela a moeda do 83 % das 
trasaccións de divisas. 

O Sistema D-WS trouxo consecuéncias de 
grande alcance para as economias políticas 
de todo o mundo. O seu funcionamento foi 
responsábel da destrucción dun modelo de 
desenvolvemento após outro: do de sustitu
cion de importacións na América Latina 
nos anos 80, dos esforzos do Govemo fran
cés a comezo do 80 para preservar o mode
lo keinesiano europu, do modelo de socia
lismo de mercado na lugoslávia, Hungría e 
Polónia e, ultima.mente, o do desenvolve
mento de exportacións supervisadas p lo 
Estado, de Asia Oriental, no 90. O g ver
nos que adoptaron estes modelo fi r n de
rrotados pola sua incapacidade para re pos
tar ás fluctuacións intempestivas do cambio 
do dólar e non polos defect s próprio do 
modelo que querian eguir. • 

PETER GowAN é profesor de política europea da 
Universidade de Londres-Norte e autor de The Global 

Gamble (O Xogo Global) que o próprio autor resume 
ncste artigo. 

www.andelvirtual.com Andel do libro 
galego e portugués, unha tenda cul- . 

ca, da historia, da arte ... Andel pon
se ao servicio dos interesados no 

tural en liña. Andel, a li
brería galega de. Vigo on
de atopar títulos signifi
c~tivos do noso legado do libro galego e portugués 

libro galego e portugués 
e dispón da facilidade 
de mercar en liña -(tanto 
en libros como noutros 

clutural: da literatura galega e portu
guesa, da lingüística, da nosa músi-

formatos: CD's, CD-ROM's, vídeos ... ) 
Pintor Lugrís 1 O 36.211 Vigo. Tlf. 986 239 000 

OS POBOS SOME~TES SON GRANDES POLA CULTURA, MERQUE LIBROS GALEGOS 
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Esquizofrenia 
e dobre 
morte 
en Narón 
De como unha enfermidade , 
unha psicose agresiva, condú
ciu á traxédia en Narón teñen 
explicación os viciños de Ma
ria Casal, a muller de cuaren
ta e nove anos que se suicidou 
o Luns 20 de Marzo tras ma
tar ao seu fillo, de dezaoito 
anos. "Isto era sabido, estaba 
anunciado, xa que ninguén se 
queria facer cargo da enfermi
dade do rapaz", "Ou cometía 
o asasinato o neno ou o facia 
ela, pero estaba cantado", 
"Non llo querian en nengun 
centro e para ela a convivén
cia foi insoportábel". Es tes 
son só alguns dos comentários 
que se escoitaban en Narón o 
dia que se produciu a marte 
de nai e fillo. 

O filio de Maria Casal estivo 
internado en diferentes cen
tros educativos até os dezaseis 
anos, idade na que retornou a 
casa. Os intentos dos seus pais 
por atopar un centro no que 
fora tratada a psicose agresiva 
que padecía, resultaron en 
van. Do 13 de Decembro de 
1999 até o 31 de Xaneiro des
te mesmo ano estivo ingresa
do na unidade de siquiatría 
Do Hopsital Novoa Santos de 
Ferrol. O ingreso tivo lugar 
tras unha agresión á nai que 
levou a esta resolución xudi
cial. Desde que voltou, acudia 
todos os dias ao Hospital Psi
quiátrico de Dia. 

A sua doenza caracterizase po
tas reaccións imprevisfbeis. 
"Era un rapaz moi agarimosos, 
tanto che daba un bico como 
podia enfadarse e arrearche un
ha patada sen razón aparente. 
Oespois da violéncia, perguntá
base por que non podía ser un 
rapaz como os demais", comen
taba unha das viciñas. As suas 
reaccións eran as típicas dunha 
doenza esquizofrénica agresiva. 

O problema de fundo que des
tabpa a atraxedia é a neceis
dade de apoio para os familia
res de enfermos con doenzas 
agresivas. Maria Casal percu
rou axuda, petou en moitas 
portas e laiouse de que ela soa 
non podía levar a enfermida
de do seu fillo. O seu home é 
taxista. Maria xa solicitara 
axuda a través dos meios de 
comunicación. A agrupación 
galega de pais de enfermos 
con trastornos de conduta 
apresentou un proxecto na 
Xunta para criar centros ade
cuados. Sen embargo, na con
sellaria de Familia, tras a mar
te de Maria Casal e o seu fi
llo, sinalan que o enfermo xa 
estaba a tratamento e que ti
ñan que ser os pais os que lle 
atoparan un centro.• 

-SOCl-EDADE 

Numerosas persoas, incluidos os alunos do insubmiso, congregárosne ás portas do x:ugado. A.N.T. 

A senténcia foi posíbel pala presión social e 
polo temor do xuiz e o fiscal a que fose o derradeiro caso 

Unha condena sen cárcere contra Emilio 
Romero amosa o triunfo da insubmisión 
.. H. VIXANDE 

Até última hora o xuiz e o fis
cal pasáronse a pataca quente 
de deixar en nada o xufzo con
tra o insubmiso Emílio Rome
ro, que finalmente receblu un
ha condena de seis meses de 
cárcere, que implica que non 
Ingresará no penal. A presión 
social e o temor do xuiz e o fis
cal ante a posibilidade de ser 
os derradeiros en enviar a pri
sión a un lnsubmlso, facilita
ron un pacto que esqueceu a 
petición Inicial de dous anos, 
seis meses e un dla de cadea. 

A pena de seis meses de cár
cere implica que Emílio Rome
ro non terá que ingresar en pri
sión, xa que é inferior a un ano 
e a lei estabelece que só can
do as penas son de un ano ou 
máis vaise a prisión. A sentén
cia tamén condénao a seis me
ses de inabilitación, pero na 
mesma solicítase o indulto polo 
que, en tanto non se resolve, 
queda suspendida e o insubmi
so non perderá o seu emprego 
de profesor no ensino público. 
Para cando se pronúncie o 
Consello de Ministros, o servi
zo militar terá deixado de exis
tir e daqueta o delito de insub
misión tampouco existirá. 

o" xuiz decano de Vigo e mes
mo instáncias superióres pre
sionaron a xuiz e fiscal para 
que chegasen a un acordo coa 
defensa, por iso o xuízo retra
souse case unha hora. Un tira- · 
puxa entre, xuiz e fiscal !acia 
que nengun dos dous qu1xera 
dar o brazo a torcer. Finalmen
te cedeu o fiscal, que rebaixou 
a cualificación da pena solicita-

da desde os iniciais dous anos, 
seis meses e un dia aos seis 
meses de cárcere. Nese mo
mento celebrouse unha vista 
moi breve. 

Fóra, no exterior do xulgado, 
máis de dous 

verdadeira sensibilidade e xa 
desde hai tempo enterran en 
caixóns os casos de insubmi
sos. Un exemplo é Catalunya, 
onde xa non hai xuízos nen 
condenas. En Vigo, entroques, 
e en xeral en toda Galiza, con-

centos de per
soas permane
cían congrega
das para de
mandar a abso
lución. A presión 
social foi enor
me neste caso e 
ao xulgado do 
penal número 
dous de Vigo 
chegaron gran
de cantidade de 
comunicados de 
apoio ao insub
m iso. Pero co
mo dixo Emílio 
Romero ao re
mate da vista, 
"antes, moitos 
outros insubmi
sos foron xulga
d os, condena
dos e enviados 
a prisión; isto é 
un triunfo cando 
dentro de un 
ano os derradei
ros recrutas co-
mezarán a facer 
amíli". 

Pero o inusitado 
deste caso foi 
que chegase a 
celebrarse. Má-

1 0caso 
de Emilio 
Romero 
tramito use 
con 
normalidade e 
só no último 
momento 
a fiscalia 
rebaixou 
a petición 
incial 
de -condena 
até deixala 
en seis meses. 

t!nuan os proce
sos e neste caso 
a tramitación 
execut-ouse co-
mo un procedi
mento normal. 
Até última hora, 
minutos antes 
de ·celebrarse o 
xuízo, nen xuiz 
nen fiscal cede
ron sob o argu
mento de que 
non se pregaban 
a nengun tipo de 
presión, nen sa
quera ás exixén
c i as dunha so
ciedade repre-
sentada ás por
tas do xulgado, 
o mesmo corpo 
social que 
apoiou a loita 
dos insubmisos 
contra o servizo 
militar. Só a últi
ma hora o fiscal 
cede u; e evitou 
que no seu ex
pedente, un ex
pedente que no 
futuro haberia 
de submeterse 
ao escrutínio so
cial, figurase 
que ese caso foi 

lia que -á saída da vista Emílio 
Romero loubou "a sensibilida
de do fiscal" , en realidade neu
tras zonas do Estado a xudica
tura e a fiscalía amasan unha 

o derradeiro no que un insub
m is o foi enviado a prisión, 
·mesmo cando xa se sabia que 
a míli deixaria de existir no 
prazo de un ano.• 
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Lembran a Chano Piñeiro 
a cinco anos da sua morte 

Cumpríanse o 21 de Marzo 
cinco anos da morte do 
boticário e cineasta Chano Pi
ñeiro en Vigo, motivo polo cal 
o Coléxio de Farmacéuticos 
desta cidade rendeulle unha 
homenaxe na rua que leva o 
seu neme. Autor da curtame
traxe Mamasunción, a sua 
obra principal e vencellada pa
ra sempre ao seu neme foi 
Sempre Xonxa, fita ambienta
da no rural galega na que 
dous homes e unha muller . 
protagonizan unha historia na 
que a emigración servia de 
fundo para os destinos dispa
res dos personaxes. Aquela 
muller foi interpretada por Uxia 
Blanco, que na recente gala 
dos premios Agapí, adicou o 
seu galardón ao cineasta. • 

Debullada, muiñada e 
degustación 
do millo corvo en Bueu 

É o segundo ano que aso
ciación sociocultural de 
Meiro, en Bueu, organiza a 
degustación do millo cor
vo, unha variedade que ten 
o gran negro. A recupera
ción deste tipo de millo vai 
parella coas actividades 
que comezaron o 14 de 
Marzo de debullada e mui
ñada. No Muiño da Presa 
moerase toda a noite do 
Venres 24 de Marzo, para o 
Domingo 26 degustalo 
nesta aldea e expoñer as 
suas distintas utilidades e 
especialidades como o 
pan de millo corvo e os bo
los do pote, para rematar 
coas sopas de viíio. A aso
ciación sociocultural leva 
a cabo un traballo de recu
peración etnográfica, gas
tronómica e cultural da al
dea de Meiro. • 

Palmeiro e Maneiro, 
duas candidaturas para 
o colexio de xomalistas 

Xosé Maria García Palmeiro 
e Arturo Maneiro en 
cabezan as duas candidatu
ras para a eleición da Xunta 
do Governo do Celéxio Pro
fesional de Xornalistas. As 
candidaturas son examina
das e proclamadas o Xoves 
23 de Marzo de cara ao co
mezo da asamblea 
constituinte, o vindeiro 8 de 
Abril. Palmeiro, primeiro en 
apresentar a candidatura, 
completa a sua lista con Xo
sé Luís Muñoz, Isabel Quin
tairos, Xosé de Cara, 
Manuel Rivas, Antón 
Luaces, Fernando Varela, 
Amaia del Olmo, Francisco 
Xosé Sárria, Xosé Hermida, 
Dario Janeiro e Eva F. San
dino. Pela sua parte, Manei
ro completa a candidatura 
con Xerardo Pavón, Diego 
Bernal, Pedro Pablo Gutie
rrez, Pedro Linares, Francis
co Rivera Cela, Cristobo 
Atienza, Francisco López 
Iglesias, Rosa Martínez Ri
vada, Luís Piñeiro, Manuel 
Blanco e Lourdes Mateas.• 
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Entre os seus proxectos destacan un tradutor automático e o navigador Xis 

Galego21, unha organización altruista ao servizo do galego 
• na 1nternet 

-0- H. VIXANDE 

Galego 21 (www.galego21.org) 
é un grupo de persoas que na 
rede desenvolven iniciativas 
para difundir o galego e dotalo 
de ferramentas informáticas. 
Un tradutor automático, un · 
curso de galego en liña, un 
navigador en galego, unha bi· 
blioteca virtual de obras ga
legas e unha comunidade vir
tu a I de educadores son os 
principais proxectos que ten 
en marcha esta organización. 

Galego 21 non depende de sub
vencións púbHcas nen as dese
xa, todo o seu estarzo é á mar
xe da Administración co obxecti
vo de manterse alonxado das 
suas presións. As persoas que 
traballan nesta organziación vir
tual fanno de balde. Contodo, 
afirman que moitas duas suas 
actividades teria que desenvol
velas a Administración. 

Os colaboradores de Galego 21 
son especialistas en distintos ei
dos educativos, informáticos, lin
güísticos, culturais ou xornalísti
cos. Semellante multidisciplina
riedade é precisa porque a orga
nización acomete proxectos moi 
dispares. Ademais destes esfor
zos, Galego 21 busca financia-· 
mento privado e público (sobre
todo comunitário) e máis a axu
da dalgun servidor que lle poda 
dar cobertura para o elevado vo
lume de transferéncia de dados 
que requiren estes proxectos. 

A iniciativa que máis se coñece 
é o proxecto de navigador en 
galego para a internet, que ten 
o nome de Xis. Sobre unha ba
se do Nestcape, traduciuse 

Mtualméntt e~ non eldsten productos info1mátkos en oa1e90 xa qué para .t$ empresas dé $0fl1Ma~ non é téntábtl a 
traduooión dosseus produtc>> pa-ta unha lingua como a nosa .. E por i!lo quQ moltos US11atlos dtbtn Utilinr M product°" 
ooutras lingun en detrimento da nosa. 

Pata intentar solucionar este problema nace 911 lego21 ,l)~; unha organiución:san fins de lucro, c.o obxt.ctíYo de orgaoiur o 
desanvolvtmen~, traduc-ción e espallamtnto de SC>flware en galego usando lntetntt ce1mo medio. Co 110$0 trab.11!0 
prete~de.mos incidir na normalización efectiva ~o uso do 9alego no e ido d,1 infotmátíc1. 

Todo o trabalfo l11vado .Jdíante en gal~\1~21.o¡g é d• balde e non s11bv.11cioru1do. é por isq que soamente oont1mos ooa 

_,, ..... m. r '"'"' , ... ~, .. ······ '" ::.:~:: ..... 

Graficamente as pantallas s~ simples parque prima a rapidez e a utilidade. Na ilustración, páxina inicial de Galega 21. 

completamente o navigador e 
púxose na rede para que todos 
os usuários podan baixalo de 
balde, algo que non só se fai 
desde Galego 21, senón tamén 
desde outras páxinas que, co
mo Vieiras, teñen enlaces co 
navigador. Está- en preparación 
un navigador máis ambicioso e 
o mesmo grupo do proxecto Xis 
prepara-vários programas com
pletamente traducidos ao gale
go. Ainda que prefiren manter 
siléncio, dase por seguro que 
algun deles será un procesador 
de textos. 

Outro dos proxectos é un tradu
tor automático de galega a cas
tellano e de castellano a galega. 
Baixo o proxecto Rianxo, xa es
tá acesíbel na rede. A última é a 
versión 0.6. Son versións beta, 
versións non definitivas para ir 
probando. Proximamente habe
rá unha versión 1.0, xa definiti
va, que vai poder traducir un 
texto para que logo un tradutor 
humano poda retocalo. "Un tra
dutor automático n-unca vai re
emprazar a un humano, pero vai 
ser un asistente que vai facer 
unha primeira versión que logo 

pulir e retocar, as cuestión gra
maticais ainda están moi lonxe 
de solucionarse", explica un dos 
seus mentores, Roberto Abalde. 
Outras doce persoas traballan 
neste proxecto Rianxo e o tra
ductor na sua versión 1.0 vai ir 
acompañado dun dicionário de 
sinónimos e outras ferramentas. 
Para máis adiante anúncianse 
tradutores a várias línguas ro
mances. "Neste caso é fácil, pe
ro no inglés ou no euskera, é 
moi complicado, por iso de mo
mento só será nas línguas deri
vadas do latin". 

Outros proxectos 

Un curso de galega en liña é o 
que desenvolve o proxecto Rá
bade. "Non hai cursos orienta
dos a castellano talantes, como 
se na Arxentina non houbese 
milleiros de galegos", quéixase 
Roberto Abalde, que precisa
mente é arxentino e fillo de ga
legas. O proxecto Tomiño, que 
o próprio Abalde coordena con 
Manuel Forcadela, está a criar 
unha biblioteca de autores gale
gas na internet sobre os que xa 
non hai direitos porque morre
ron hai máis de setenta anos. 
"Un vai poder buscar unha cita 
referida a unha anduriña porque 
incorpora un -buscador que 1ra
balla sobre os textos literários", 
explica Abalde. 

Por último, o proxecto Lápis de 
Cores é o máis recente_ E unha 
comunidade virtual de educa
dores en galego que pon recur
sos educativos ao seu dispor. 
"As estatísticas de aceso de
monstran que hai unha deman
da de contidos en galega por 
parte do ensino", afirma Abal
de. Entre estas iniciativas está 
un programa no que os nenos 
dan ardes en galego para que 
as execute o ordenador. "lsto é 
moi forte porque os rapaces 
compraban como dan por escri
to e en galego a orde de 'mover 
á esquerda' e un triángulo ani
mado móvese á esquerda", di 
Roberto Abalde. Pero a pesar 
destas iniciativas, Galego 21 
ten proxectado dirixirse ás es
colas por outras canles. "Nos 
coléxios non hai ordenadores e 
a situación da internet na esco
la á patética, con versais", de
núncia Abalde.+ 

Enfréntase a·várias denúncias dunha empregada e teñen que inde~mnizar ao seu home por despido improcedente 

A directiva da asociación de minusválidos de Lugo AsPNAIS 

denunciada por dous empregados 
-0--P.B. 

Vitória Ferreiro leva 25 anos co
mo traballadora da Asociación 
de País de Minusválidos Psíqui
cos (Aspnais) de Lugo e desde 
hai catro meses é asoballada 
por parte da sua xunta directiva. 
Ao seu home, Xosé Lois Caba
do, despedírono e ela ten apre
sentado várias denúncias pór 
ameazas e porque lle nengan 
os seus direitos laborais. Asp
nais é unha asociación que foi 
declarada de utilidade pública 
no ano 1996. Manexa un orza
mento anual de máis· 75 millóns 
de pesetas e non renova a sua 
directiva, que preside Concep
ción Teixeiro, desde 1972. 

O conflito comezou o 26 de No
vembro de 1999, nunha asem
blea extraordinária de Aspnais 
convocada para aprobar unha 
reforma dos Estatutos. Vitória 
Ferreiro, como xerente, cargo 

de confianza que desempeñaba 
desde o ano 1992, foi a enca
rregada de elaborar o novo tex
to no que recolleu dous pontos 
cos que, posteriormente, a xun
ta directiva non ia estar dacor
do. "Tratábase de incluir a posi
bilidade de apresentar listas 
abertas para a eleición da direc
tiva e de permitir que alomenos 
unha persoa con retraso mental 
formara parte dos órganos di
rectivos, como cidadáns adultos 
con plenos direitos que son", 
explica. 

As primeiras amenazas que de
núncia a ex-xerente foron as dun 
membro da Xunta Directiva du
rante o transcurso da própria 
asamblea. "Trataba de explicar a 
niiña postura ante os sócios, pero 
a discusión empezou a subir de 
tono e decidin abandonar a 
asemblea. Lego volvin para apre
sentar a miña demisión irrevocá
bel como xerente. A maioria dos 

presentes amosáronse a favor do 
cámbio, pero os Estatutos queda
ron como estaban", engade. 

Segundo consta nunha das de
núncias apresentada por Ferrei
ro, que continuaba na asociación 
como xefa superior administrati
va, "ese mesmo día o secretário 
explicoume no seu despacho que 
podia seguir contando co seu 
apoio, pero que pensara ben a 
miña postura -canta. Se tes pos 
en contra nasa, afirmou, boute a 
afundir a ti e a tua famíliéi'. 

Pésie aos agrávios, tres días 
despois Ferreiro apresentaba a 
sua dimisión por escrito. A maio
res, celebrábanse eleicións sin
dicais e Xosé Lois Cabado, o 
seu home, ao tempo que apre
sentaba a sua candidatura pola 
CIG, era despedido. ''Tres mem
bros da xunta directiva chamá
ronme ao despacho e déronme 
a carta de despido -comenta 

Cabado. A dirección alegou que 
tiven unha atitude improcedente 
durante a celebración da asam
blea, pero unha senténcia do tri
bunal laboral dame a razón. Di 
que o despido foi improcedente 
e abrigaos a indemnizarme con 
perta de 2 millóns de pesetas". 
Para Vitória Ferreiro, a Xunta di
rectiva despediu ao seu home 
"porque eu saia moito máis cara. 
Levo moitos máis anos na em
presa e teríanme que pagar 
máis de vinte millóns". 

Pero a ela, as represálias che
gáronlle po_la via do recorte de 
direitos laborais. "Apresentei ca
tro denúncias. Primeiro porque 
me modificaron sustancialmente 
as condicións de traballo, cam
biáronme, por exemplo, o horá
rio de traballo, tamén me retira
ron os pluses que me corres
pondían pola miña categoría la
boral, e que recibía desde que 
era auxiliar administrativo en 

1975. Deixáronme co soldo ba
se e tampouco me recoñecen a 
antigüedade". 

Agora néganlles as suas condi
cións de sócios. Non son os úni
cos, porque o libro de sócios 
que ten que estar custodiado 
polo secretário, que ao tempo é 
xefe de persoal, desapareceu 
despois da asamblea. "O 24 de 
Marzo vaise celebrar unha nova 
asemblea e hai moitos sócios 
aos que non se lle recoñece a 
sua condición", explican. 

Aspnais conta con catro centros, 
dous deles ocupacionais, un pa
ra graves afectados, unha viven
da tutelada e outro residencial. 
Xosé Cabo era o coordenador 
contábel e financieiro da aso
ciación, ademais de encarregar
se tamén do centro número 
dous de formación laboral que 
se adica á fabricación de artigas 
de menaxe de hostelaria. • 
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Laura Bugallo 
'A lei non recolle as operacións de cámbio de sexo porque as 

considera de ciruxia estética' 
-0- PAULA CASTRO 

A presión social e cultural dificultan, cando non impeden, que moitas persoas poidan viver con nor
malldade o cámbio de sexo. Laura Bugallo, que xa pasoü por ese proceso, centra agora os seus esfor
zos en apoiar a outras transexuais, aportando a sua experiéncia persoal, para que leven coa maior na~ 
turalidade posíbel a sua transición. Para iso ven de criar, xunto con outras compañeiras o Colectivo 
Trans-Galiza (transgaleg@lettera.net) e de promover desde unha proposición non de lei apresentada 
no Parlamento de Galiza através do BNG, até reunións con responsábeis da Sanidade Pública Galega. 

Como se chega a optar pola 
transexualidade? 

Ao longo da vida vas notando 
toda unha série de sentimentos 
que chocan coa realidade que 
tes que viver todos os dias. De
cátaste de que o carpo non se 
corresponde co que te sintes 
como persoa, que o que se re
presenta en xeral nos xenitais, 
non te permite sentirte a gusto. 
Vives un conflito interno que, 
por momentos podes apaciguar, 
pero que chega un ponto no que 
racha a tua tranquilidade e non 
podes evitar que xurda a per
gunta de se eu non serei unha 
muller ou un home atrapado nun 
carpo que non me corresponde. 

Ese sentimento aparece na in
fáncia ou máis adiante, cando 
se comezan a identificar o se
xo biolóxico e o sexo legal? 

Hai transexuais que somos pre
coces e nas lembranzas que te
rnos ou que nos veñen deposita
das palas persoas que vivian 
connosco, que adoitan ser as 
nasas nais, xa ternos manifesta
do sentimentos do sexo contrá
rio ao sexo social. Hai outros ca
sos nos que ese .sentimento· 
agrama a idades avanzadas. o 
sentimento base é o mesmo e 
seria encontrarse pechadas nun 
carpo de home ou pechados nun 
carpo de muller. Hai outros ele
mentos que non son valorados 
no seu momento, como depre
sións que afectan á família e 
que son parcheadas ainda que 
lago chegue un momento no que 
racha, porque tes dentro unha
revolución que pode ser autolíti
ca, no sentido de que podes 
acabar con todo e mesmo té
ñense dado bastantes casos de 
suicídio, unha variábel que apa-

rece en todos os procesos de 
cámbio de sexo. 

Como se enfronta esa presión 
social? 

Ao princípio tentas de viver ese 
sentimento contrário á tua reali
dade en momentos que vas rou
bando á cotianeidade, cunha vida 
en segredo. O primeiro problema 
coque te enfrontas é coda famí
lia. Comezan os medos de se se 
van afastar de ti, o medo a unha 
orfandade imposta, sen irmáns 
nen irmás e, sobre todo porque 
hai condutas na tua infáncia, nas 
transexuais precoces, que xa nos 
foron delimitando porque nos di
cian que iso estaba proibido e 
que mesmo atentaba contra da 
institución familiar, porque a famí
lia ten unha série de normas im
plícitas e explícitas que ás veces 
maniféstanse con violéncia verbal 

e _nalguns casos con violéncia fí
sica, como cando te integras en 
xogos que se supoñen de rapa
zas ou te vistes como elas. Por
que os xogos daquela, ainda que 
agora tamén, estaban moi delimi
tados e mesmo as escalas non 
eran mixtas. Tamén se limitaban 
toda unha série de manifesta
cións contrárias .ao estereotipo de 
como tiña que ser un neno, por
que un neno non pode 9horar, 
non pode ser cariñoso. E unha 
castración por duplicado en canto 

- que non só se limita o noso xeito 
de expresarnos senón tamén o 
noso xeito de ser e sentir. Máis 
do 80%, abandonan o lugar de 
residéncia familiar, para que a 
sua vida poda desenvolverse 
cunha certa normalidade. 

No aspecto laboral, cales son 
os problemas que se poden 
ato par? 

A nível laboral hai moitísima con
flitividade en todo tipo de profi
sións. Hai experiéncias de tran
sexuais que cantan que cando 
non hai unha dirección forte na 
empresa, esta delega a aceita-

-eión-dos teus-cámbios-a-que se
xas ..aceitada polos compañeiros. 
Pero nos máis dos casos prodú
cese un despido inmediato, por
que parece que unha persoa que 
se sinte do sexo contrário ao se
xo social é unha persoa ·non apta 
para traballar, porque non vai 
re_nder, mesmo senda persoas 
cun alto nível de cualificación. O 
caso de Sónia foi moi sonado 
porque era catedrática universi
tária e tiña un cárrego de repre
sentación na UGT que tivo que 
deixar porque se lle consideraba 
non responsábel dos seus actos 
do momento no que estaba muti
lando o seu carpo. No meu caso 
foi máis doado e a CIG é o único 
sindicato no estado español on
de se deu unha transición con 
normalidade dabondo para que 
eu, hoxendia, siga traballando aí. 

Aos problemas que poden 
xurdir canto ás relacións so
ciais, súmanse tamén proble
mas de tipo legal? 

Ir a un banco a quitar cartas da 
tua canta pode ser un problema, 
porque ti xa tiveches algun cám
bio. A isa súmanse as bulras, os 
risos e os intentos de ridiculizarte. 
Lago están os problemas deriva
dos de cambiar a tua documenta
ción. O primeiro que tes que con
seguir é que se proceda ao cám
bio no rexisto civil: Para iso, ain
da que hai xurisprudéncia dabon
do, tes que apresentar unha de
manda contra o rexisto, porque 
do contrário non fan modificación 
de nome nen de sexo e non pros
pera se non pasaches pola inter
vención cirúrxica e adxuntas un 
informe da operación no que que
de ben claro que .é irreversíbel. 
Tes que apresentar as cartas re
cebidas nos últimos dous anos, 
para demonstrar que o nome que 
figura é co que es socialmente 
recoñecida, un informe psiquiátri
co que certifique que non pade
ces nengunha enfermidade tipifi
cada psiquiatricamente, un infor
me psicolóxico no que se diga 
que nos sentimos do sexo no que 
demandamos ser recoñecidas, 
un informe endocrinolóxico, bas
tante difícil de conseguir, un infor
me xinecolóxico ou urolóxico ou 
no seu defecto do médico foren
se, que tamén tes que pagar e 
tes que levar testemuñas que de
claren que es quen dis ser. 

A fortaleza psicolóxica néce
sária para afrontar todos os 
cámbios non é igual en todos 
os casos. Como se aborda? 
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É imprecindíbel contar con apoio 
-psicolóxico, porque facilita que o 
proceso sedea con certa seguri
dade. Ternos que ter claro que 
debemos chegar á transexuali
dade, con ou sen cirurxia, coas 
maiores garantias. Hai cantidade 
de problemas que precisamos 
confrontar cµnha terceira persoa 
que nos axude a tranquilizarnos, 
porque unha vez comezas, hai 
unha ánsia imensa de correr e a 
presa debe ser aminorada. Non 
todos os psicólogos están pre
parados, porque teñen unha car
ga cultural, tradicional e educati
va que tamén lles influe para tra
tar a transexualiddae. Nunha re
cen.te reunión co presidente do 
Coléxio de Psicólogos de Gali
za, Xabier Macias, ademais de 
informalo do tema, convimos en 
facer unhas xornadas internas 
dirixidas ás persoas colexiadas 
para informar un pouco do 
asunto, das repercusións a nível 
psicolóxico e como se deben 
acompañar. Eles non poden de
terminar nada por nós ainda que 
quixeramos. 

Como se reflexa na lexisla
ción a transe-xualidade~ 

A Lei de Sanidade só admite 
operacións de cámbio de sexo 
cando somos intersexuais, é di
cer, cando cromosómicamente 
se nos vexa un cromosoma X 
que teña un rabiño máis, pero 
coido que por aí non debemos 
pasar. A nível médico o primeiro 
problema que atopas é que pre
cisas dun proceso de medica
ción-hormol"lación que- OS- médi
cos de primária están restrinxin- -
do, argüíndo que non teñen in
formación. Eles son a nasa cha
ve para comezar o proceso, por
que son os que nos teñen que 
derivar ao endocrino, que moitas 
veces tampouco asume_ o seu 
papel porque non quer ter res
ponsabilidade médica e sempre 
está pecHndo informes psiquiátri
cos para que quede ben claro 
que toda a responsabilidade é 
nasa. O problema é que para 
que nos dean a medicación té
ñennos que tipificar como perso
as enfermas e iso é algo que co 
tempo teremos que modificar. 

Estes problemas médicos sol
ventaríanse de existir unha le
xislación clara ao respeito? 

Se nos perguntasen se preferi
ríamos un valeiro legal á lexisla
ción existente, preferiríamolo 
porque a lexislación actual é 
restritiva. De recoller a transe
xualidade, Jeria que se contar 
coas nasas impresións e coas 
dos profisionais que xa coñecen 
o tema, porque é pior que se 
trate de recoller de forma políti
camente correcta. Vimos de ter 
unha reunión ca Director Xeral 
de Atención Sanitária da Xunta 
para apresentarlle primeiramen
te a nasa existéncia e a necesi
dade dun servizo sanitário de 
atención primária informado e 
sensibilizado co tema. lncribel
me nte respostounos que cria 
que a transexualidade era só a 
intervención e que nen o Ser
gas nen o PP podian sensibili
zar aos médicos. Sobre a ope
ración de cámbio de sexo sina
lou que quedou fóra da lei por
que era só unha operación de 
ciruxia estética e xa no tema 
psicolóxico non entrou. Especi
ficou que hai outro tipo de pres
tacións sanitárias que tampou
co se dan, como a bucodental e 
que hai máis persoas que están 
demandando, polo que este te
ma, ao ser residual e conflitivo, 
non poderia contar con partidas 
presupostárias. • 



18 
N2 927 - ANO XXIII 
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En artigas anteriores aludiamos ás 
lendas familiares que explican 
apelidos galegas atribuíndolles 
procedencia exótica. Non fixemos 
referencia, sen embargo, a outras 
fantasías populares emparentadas 
con estas que gozan así mesmo de 
moita difusión, non só entr~ nós, 
senón en toda a Península: as ba
seadas na falsa consideración de 
certos apelidos como xudeus. 

Unha remitente apelidada Abad 
comunícanos que na familia ten · 
oído dicir que ese apelido é de ori
xe xudía. Como ela mesma sospei
ta, é unha castelanización do gale
ga Abade e non ten ningún funda- · 
mento consideralo xudeu. A mes
ma explicación circula para moi
tos outros, e tamén sentencias xe
neralizadoras que pretenden facer 
xudeus tódolos apelidos que con
teñen nomes de cores, nomes de 
árbores, de santos, de oficios, to
pónimos en xeral e mesmo algúns 
patronímicos moi comúns. 

Estas explicacións poden ter v~- . 
riadas orixes, apoiadas sempre 
nun prexuízo xenealoxista que su-

Gulías 

Entre os apelidos que vinculamos 
coa tradición · onomástica xudía 
(sen que poidamos afirmar que 
sexan apelidos xudeus), o roáis 
común no censo galego é Gulías, 
que ten o seu foco principal na 
comarca de T erra de Montes e os 
seus arredores, tanto na banda 
pontevedresa coma na ourensá. 

Fundamos este vínculo no feito de 
ser Gulías un nome bíblico alleo ao 
santoral cristián, pero repetimos 
que este tipo de nomes tamén eran 
usados, se ben minoritariamente, 
polos non xudeus. Ademais, Gulí
as, que é o nome do xigante que 
foi derrotado polo rei David ( co
rresponde aó portugués Golias e ao 
castelán Goliat) tamén tivo, como 
ocorre con Sansón, un uso popular 
para alcumar individuos moi cor
pulentos ou fortes, de xeito que ta
mén poderiámos consideralo sim
ple sinónimo doutros apelidos ac
tuais que foron sobrenomes perten
centes á mesma esfera semántica, 
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Os supostos apelidos xudeus 
póil erradamente. que tódolos in
dividuos que· levan o mesmo ape
lido teñen que ser parentes en 
grao máis ou menos ·remoto. Oes
te xeito; ter noticia dun Pérez xu-

. deu, por exemplo, e en calquera 
época histórica, pode conducir a 
pensar que tódalas persoas así 
apelidadas han de selo. 

Non hai dúbida de que noutras 
áreas peninsulares pode atrlb.uírse, 
sempre en ámbitos locais, ascen
dencia xudía a tal ou cal familia e, 
xa que lago, ao apdido correspon
dente. Non obstante, non pode es~ 
tenderse esa atribución ao mesmo 
apelido en localizacións xeográficas 
distintas. Porque, agás tal vez uns 
poucos patronímicos concretos de
rivados dun nome de orixe hebrai
ca (Salomón, Leví e algúns outros), 
non se pode establecer unha rela
ción directa entre UI). apelido e un
ha suposta orixe xudía. 

Nunha ollada aos padróns dos xu-

como Grande, Costas, Corpo (e a 
súa variante castelanizada Cuerpo) 
ou o nome do xograr medieval Ai
ras Corpancho. T eñen un antóni
mo no apelido Pequeno, que loca
liza o seu foco principal na chama
da área tudense, entre o Miño e a 
ría de Vigo, e alterna hoxe entre a 
forma tradicional galega e unha 
variante deturpada castelanizante 
Pequeño. Unha variante minorita
ria de Gulías rexistra por escrito a 
gheada coa forma Julías. Acollén
dose á Lei 40/1999, as persoas que 
levan o apelido Julías poden restau
ralo na sua forma etimolóxica con 
G inicial, Gulías. 

Aba de 

Volvemos ao apelido da consulta 
que suscitou este artigo. O galego 
abade corresponde á voz común 
latina ABBAS, -ATIS e designa co
munmente o superior dun con
vento. Moitos topónimos conte
ñen esta voz (Casal de Abade, La.
mas de Abade, Vilar do Abade, Vila 

deus ourens·áns a finais do século 
XV, pouco antes da expulsión (po
den verse en A vida e a f ala dos de
vanceiros, de Ferro Couselo, ou en 
obras máis recentes de Anselmo 
López Carreir?.) podernos inferir 
que o que caracteriza onomastica
mente os xudeus non son ós ape
lidq~- (pois levan· en xeral apelidos 
idén~ticos aos dos non xudeus: 
Ares, Bravo, Q.áln:éz, L6pei; Rodrí
guez, V,ell.Q .. :-} serrón os nornes de 

,pía, entre 0s>que predominan os 
.. nornes bíblicos alleos ªº santoral 

crisiián..TAbrafán, David, Isac, ]u
dá, Jacob, Leví, Mosés, Salomón, 
etc .... ). Córppre ter en conta, acle-

. mais, que estes nomes de pía, sen
da -característicos dos xudeus, non 
son exclusivos deles. 

A nosa remitente atopa sorpren
dente esta lenda da orixe xudía e 
chama a atención sobre a aparen
te contradicción que encerra (da
da a tradición antisemítjca hispa
na) respecto aoutras lendas ga-

de Abade, Cotobade, Buchabade , 
Bustabade .. ., estes dous cun pri
meiro elemento busto 'pastos'), 
que na maior parte dos casos in
dica a antiga dependencia da lo
calidade a un señorío eclesiástico 
rexido por un abade, do mesmo 
xeito que a- secuencia "de Rei" 
(Palas de, Outeiro de, Castro de, 
Vilar de, Casal de ... ) indicaba que 
a localidade non estaba suxeita a 

A-CAIXA DOS 
APELIDOS 
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legas que pretenden ennobrecer. 
liñaxes atribuíndolles orixes exó
ticas. En moitos casos estas atribu
cións de orixe xudía proceden 
doutras áreas xeográficas e arraiga
ron aquí polo prexuíw xenealoxis
ta do que falamos. A isto debernos 
engadir que o antisemitismo nun
ca . tivo presencia acusada entre 
nós ( máis ben ao revés: véxase o 
que di López Carieira verbo dos 
xudeus ourensáhs do XV) e que, 
paralelamente, en todo o mundo 
cristián existía tamén a tradición 
contraria, que asignaba ao mundo 
hebraico connotacións de carácter 
positivo. Lémbrense as antigas 
lendas que remontaban as liñaxes 
ilustres a unha ascendencia bíbli
ca, como a que atribuía a T úbal a 
poboación de Hispania ou a Noé 
a fundación de Noia. 

T amén debernos ter en canta que 
os galegas estaban libres de sos
peita na obsesión de pureza de 
sangue que caracterizou a España 

dominio de señorío eclesiástico 
nin laico, senón que constituía 
un reguengo. O apelido Abade, a 
partir de usos antigos de "do 
Abad e" ou "home do Abad e", 
aplicouse en orixe a persoas que 
servían ao superior dun convento 
ou estaban sometidos ao seu se
ñorío. O censo actual permite si
nalar varias áreas características 
deste apelido. A máis importante 
pola súa densidade, nos concellos 
coruñeses de Curtís, Sobrado, 
Aranga e áreas veciñas, lévanos a 
supor que foi o rnosteiro de So
brado o seu foco de rnaior pro
ductividade onomástica. 

• A AMPUTACIÓN DO .. E fl .. 
NAL. Na deturpación de Abade 
procedeuse a suprimir, para caste
lanizalo, o E final. A mesma alte
ración afectou a moitos outros 
apelidos galegos rematados en 
-DE, polo regular de orixe topo
nímica. Bustabade, Penabade , 
Cadavide, Cide, Maside, Samba
de, Cosmede e San Cosmede, San 
Mamede, Melide (deturpado en 

23 DE MARZO DE 2000 

dos Austrias. Considérese, final
mente, que · a cualificación de xu; 
deu tamén tivo emprego popular 
en Galicia, sen significados étni
cos ou relixiosos, corno sobreno
me imposto a individuos ou fami
lias singularizados polo seu carác
ter marxinal, heterodoxo ou con
testatario. Un personaxe de Neira 
Vilas chamado "o Xudfo" recolle 
o emprego tradicional desta fór
mula de alcuña. 

Despois da expulsión, a finais do 
XV, os xudeus galegos ·pasaron 
máioritariamente a Portugal, e 
cando os botaron de alf o princi
pal destino foron os Países Baixos. 
Aínda na actualidade existen 
apelidos (máis ou menos alterados 
na súa grafía) entre a comunidade 
xudía de Arnsterdam, de poderosa 
tradición cultural, que poden co
rresponder a unha orixe galega. 
Estas circunstancias, engadidas ao 
feíto de que o apelido toponímico 
Espinosa ou Espiñosa se rexistra 
entre os xudeus de Ourense do sé
culo XV (véxase a obra de Ferro 
Couselo mencionada), levo u a 
defender, xa desde o século pasa
do, a orixe galega do filósofo ho~ 
lándés Baruch de Spinoza. + 

MeUUl), Gontade, Vilara.nde (Vi
llaravid) Cande, Cotobade e ou
tros semellantes teñen unha va
riante sen o E final, nalgúns caso 
xeneralizada e neutros minorita
ria (por exemplo, os Carid ou os 
Masid son moi poucos en relación 
cos que conservan a forma lexf ti
ma Caride, Ma.side). 

En casos excepcionais un apelido 
toponímico en -D final non co
rresponde á deturpación dunha 
forma acabada en -DE, senón que 
é unha grafía anormal dun apelido 
e topónimo acabados en -Z. 
Acontece isto co apelido Miraz, 
que rexistra unha variante detur
pada Mirad. O mesmo sucedeu co 
nome da localidade luguesa de y¡, 
laodriz ( < VILLA ÜOORICI), que 
rexistraba ata hai pouco unha gra
fía Vilaodrid, se cadra por analoxfa 
con Madrid ou Valladolid. Moi pr -
bablemente na orixe do apelido 
do expresidente mexicano Lama, 
drid está unha forma equivalente a 
Vilaodriz pero co primeiro elemen
to Lama (Lamaodriz). • 

UNHA COLECCIÓN QUE DESCUBRE MULLERES 

Despois do éxitos de Maruxa Mallo, 
de Carme Vidal, e de Maria Casares, 

de Arantxa Estévez ... 

Syra Alonso, Diarios, 
escritos cando o golpe militar de 1936 
mata ao seu compañeiro Francisco 
Miguel, o pintor que tanto a retratara e 
co que compartira unha axitada vida en 
París, México ou Cuba: Syra exílaxe cos 
fillos a México e desde alí recibimos 
agora uns Diarios únicos na nasa 
historia literaria. Uns escritos que 
estarrecen pola súa dureza e contribúen 
á restauración da memoria dunha 

· rñuller galega silenciada. 
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Cal é a realidade actual do 
sindicalismo basco? 

É a millar da história, sen dúbi
da. ELA-STV conseguiu, cun 
40%, o record histórico de re
presentatividade nas eleicións 
sindicais. O sindicalismo abert
zale, LAB, situouse nos últimos 
anos como a terceira forza sin
dical, cun 16%, superando a 
UGT. CCOO, ten o 17% de re
presentación, polo que pode
mos dicer que ambos son mi
noritários en Euskadi. ELA ta
mén ten, nestes momentos, 
máis afiliados ca nunca, 80.000. 

Neste contexro, as posibilida
des de desenvolvimento dun 

· marco próprio de relacións la
bora is leñen que ser moi 
grandes ... 

Loxicamente, pero están limita
das polo marco xurídico político, 
polo Estatuto de Autonomia. Es
te marco próprio de relacións la
borais ten que vir desde unha 
transformación total das . rela
cións que hai co Estado. 

Cal é o camiño a seguir? 

Primeiro ser conscientes de que a 
representatividade, a forza sindi
cal, por si soa, non nos vai levar a 
outro marco. Que o cámbio non 
vai estar suxeito exclusivamente 
ao movimento sindical, senón que 
vai ter outros segmentos de ac
tuación que son necesários. Pero 
o movimento sindical debe liderar 
a sociedade para avanzar cara un 
novo Estado. Nós somos sobera
nistas, pero a soberania nacional 
só se pode conseguir a partires 
de maiorias. CaJquer outro cami
ño é erróneo, cria demasiados 
problemas e hipoteca calquer tra
ballo comun para a conformación 
de maiorias democráticas. Pero 
para conformar estas maiorias ten 
que existir uns contidos sociais de 
alcance. Só podemos acadar a 
maioria social se a clase traballa
dora visualiza que ese marco no
vo ten uns contidos nos que se 
milloren as condicións de vida e 
de trabal lo e no que se tapone a 
destrución de calquer avance so
cial logrado históricamente. 

O camiño da paz: 

Neste senso, que traballo es
tán a facer? 

Estamos traballando activamen
te en consolidar o camiño da 
paz, abrindo un proceso de diá
logo, de negociación, no que to
das as ideas teñan cabida. As 
nasas prioridades son que nese 
novo marco xurídico -polftico 
exista un claro contido social moi 
superior ao do actual Estatuto 
de Gernika. Por outra banda, te
rnos que afrontar cuestións co
ma o desemprego ou a precarie
dade laboral. Neste senso, leva
mos 3 anos traballando na cam
paña das 35 horas, con duas tai
gas xerais como expresión máxi
ma. Estamos tamén demandan
do o salário social que se vai de
bater no parlamento froito dunha 
iniciativa cidadán. A precarieda
de non é só unha cifra, ten unha 
exptresióf! clara: é xuventude e 
é muller. E tamén un arma ofen
siva na man da patronal que po
de destrozar estratéxicamente o 
movimento sindical na medida 
na que pode criar duas realida
des en determinados ámbitos de 
traballo. Precariedade non é so-

. lidariedade, senón egoismo, dos 
traballadores e dos sindicatos. 

O fin da trégua por parte de 
ETA como influe na estratéxia 
de ELA ... 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

A.N.T. 

Gurutz Gorrait 
'A forza sindical non chega para mudar 

o marco de relacións laboraiss' 
*A. EIRÉ 

O sindicalismo basco, concretamente ELA-STV, sindicato que ten máis representación 
que CCOO e UGT xuntos, tivo un papel preponderante á hora de defender o diálogo na
cionalista para buscar a paz dentro dun novo marco político para Euskadi. Gurutz Go
rraiz , secretário xeral de Química e Enerxia e responsábel de médios de comunicación 
analisa tanto a actual situación do sindicalismo en Euskadi como a coxuntura política. 

Lizarra é a expresión dun movi
mento xerado a partires de ELA 
e LAB, ao que se uniron outras 
forzas sociais. Este acorde é ata
cado directamente e demonizado 
nos últimos meses. Todas as for
zas que o compoñemos demos
tramos sobradamente que existia 
unha vontade real de ir cara un 
novo cenário. Os atentados po
den facer voar todo ese proceso, 
poñelo en cuestión. Os atenta
dos son un ataque fontal a Liza
rra como proxecto, como con
cepto e como suma de forzas. 

LAB non condena a violéncia, 
este novo cenário até que 
ponto condiciona as relacións 
entre ambos sindicatos? 

A unidade de acción de ELA e 
LAB só a pode pór en perig9 
ET A, xa o dixemos no pasado. E 
certo que cada un podemos ollar 
como salvar a situación de xeito 
diferente... Pero ternos claro que 
o aliado estratéxico de ELA é LAB 
e, desde lago, agardamas que o 
futuro sexa de colaboración e de 
proxectos comuns. O pasado de
mostrou que a unidade de acción 
pode ter a virtualidade de mover 
grandes capas da sociedade. 

LAB criticoulles recentemente 
a sua postura "morna" neste 
proceso ... 

Loxicamente non compartimos es
ta crítica. É absolutamente inxus
ta. Só se sostén como slogan. Es-

tes problemas internos dos abert
zales levaron a que actuacións 
conxuntas que se viñan facendo 
até fins de ano, agora non se de
an. Pero que non compartamos 
análises con eles, non xustifica es
tes ataques. Deberian ter feito xa 
unha releitura da situación. 

Lizarra como formulación 

Un d'os principais obxectivos 
do PP é rematar con Lizarra, 
como olla vostede a sua con
tinuidade? 

Lizarra non é un organismo, se
nón unha formulación de como 
se debe de abordar un proceso: 
é o documento. O que aparece 
nel é que en Euskal Herria existe 
un conflito de raiz política, que 
hai que buscar unha solución que 
responda ás expectativas que a 
sociedade demanda, tendo como 
razón de ser unha formulación 
política; que para acadar ese ce~ 
nário deberemos de colaborar e 
construir maiorias e que, nese 
senso, as expresións de violéncia 
non teñen cabida e son absoluta
mente disolventes. Nós imosten
tar que o proceso actual e o que 
ten que vir se sustente nos princí
pios aprobados en Lizarra. Nesta 
primeira fase non teñen que estar 
todas as forzas políticas, como si 
terian que estar ao final. Non 
aceitamos que porque alguén 
non esteña non se. poña en mar
cha un proceso se, polos demáis, 
existe esa vontade. Fornas os pri-

meiros que afirmamos publica
mente que o Estatuto de Gernika 
está morto e non se pode voltar 
ao pasado, a Ajuria Enea, porque 
imposibilita os avances e fractura 
a sociedade. 

Cal é a relación de ELA co 
Governo de lbarretxe? 

Son as piores da história. Inexis
tentes. Enfrontamento directo 
con todos. os departamentos e co 
próprio presidente, pois negáron
se a talar das nosas propostas. 

Fora de Euskadi pénsase que 
ELA é o sindicato do PNV. 

Non ternos nada que ver. Somos 
autónomos en calquer das nasas . 
formulacións, con propostas pró
prias e, ademáis, moi cuestiona
das polos dirixentes do Governo 
basca, tanto polos anteriores co
mo polo actual, porque tacemos 
as cousas ·cando pensamos que 
debemos de facelas. Ademais, a 
nasa forza está nos afiliados. O 
75% do naso orzamento veñen -
das suas cuotas, algo que non 
pasa con outros sindicatos. A 
partici'pación dos dirixentes do 
sindicato neutros ámbitos é in~ 
compatíbel e, ademáis, hai unha 
opción dos nasos sindicalistas, 
ao longo da história, de non pa
sarse ao que poderiamos deno
minar como campo da política. O 
de ser o sindicato do PNV é un 
tópico que, fora de Euskadi, nos 
custa desterrar.• 
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Comezou o proceso 
de regularización 
de imigrantes 

Os primeiros dias do prazo 
para a regularización dos 
imigrantes residentes no 
Estado español -o prazo 
comezou o 21 de Marzo-, 
foi cativa a afluéncia de 
cidadáns doutras latitudes 
ás oficinas das instáncias 
administrativas 

· encarregadas de tramitar o 
procedimento. 
Aproximadamente uns 
80.000 jmigrantes podarán 
pór ao dia os seus papeis 
nun proceso que se 
prolongará até o vindeiro 31 
de Xullo. Será unha das 
últimas oportunidades para 
legalizar a situación deste 
colectivo. xa que despois 
da sua vitória eleitoral, o 

_ Governo do Partido Popular 
xa anunciou que procederá 
a endurecer a lei de 
estranxeria. + 

· Petición fiscal-
de 11 O anos a Galindo e 
Elgorriaga polo caso 
de lasa e Zabala 

Na fase final do xuízo 
contra vários presuntos 
integrantes do GAL, o 
fiscal modificou as 
peJicións iniciais de 
penas e aumentou a 
demanda de condena, de 
forma que para o xeneral 
Galindo solicita cento dez 
anos, o mesmo que para 
o ex governador civil de 
Gipuzkoa, Julen 
Elgorriaga. P~ra os 
gardas civis Angel 
Vaquero, Enrique Dorado 
Villalobos e Enrique 
Bayo, o fiscal agora pede 
108 anos de prisión en 
lugar dos 90 iniciais. Para 
o ex secretário de Estado 
para Seguridade, Rafael 
Vera, e para o avogado 
Jorge Argote a petición 
fiscal é de catro anos.• 

España aumenta a ~ 

sua presenza en Cosovo 
A presenza actual das 
tropas españolas en 
Cosovo é de 1.500 
soldados e segundo 
anunciou o ministro de 
Defensa, Eduardo Serra, 
esta aumentará coincidindo 
co despregamento do 
Eurocorpo. Ademais, Serra 
adiantou que tamén se 
despregará unha compañia 
da Garda Civil. Con estas 
decisións, non debatidas no 
Parlamento central, o 
Exército español dá un 
paso máis na escalada 
·intervencionista europea e 
norte-americana na nación 
balcánica, sen que a 
presenza estranxeira fose 
quen de evitar o éxodo de 
sérbios. En realidade, as 
campañas aliadas ·en 
Cosovo conqueriron o 
éxodo das duas 

· comunidades en conflito; 
primeiramente marcharon 
os albano-cosovares e 
agora están a marchar os 
sérbios.+ 



20 MUNDO 
Nº 927 -ANO XXIII ANOSATERRA 

O~ fastos dq quinto centenário esquecen o xenocídio de máis de 600 étnias índias 

Os exduídós 
·do clescubrimento do Brasil inician as protestas 

-0- PATRICIA GRINBERG 
(BRASIL) 

Cando os portugueses che
garon ao Brasil, o 21 de ' 
Abril dó ano 1500, este para
disíaco e imenso país esta
ba habitado por seis millóns 
de indios, seis veces máis 
que a povoación de Portugal 
naquela época, de aproxima
damente un millón de perso
as. Actualmente quedan per
to de 500.000 que integran 
220 povos indíxenas. En 
vésperas da gran festa que o 
governo brasileiro prepara 
para comemorar os "500 anos 
do Descubrimento", eses po
vos prepáranse para unha 
gran "Marcha lndíxena 2000" 
baixo o lema "Os pavos in
dígenas retomam o _ Brasil". 

O 22 de Abril, os presidentes do 
Brasil, Fernando Henrique Car
doso, e de Portugal, Jorge Sam
paio, encabezarán na Bahia as 
celebracións do quinto centená
rio. As festas terán os seus cen
tros en Santa Cruz Cabrália e 
Porto Seguro,, onde as escadras 
de Pedro de Alvares Cabral arri
baron en 1500. As celebracións 
prometen xa converterse tamén 
no centro de protestas de distin
tos sectores sociais. 

Entre eles, os índios -suxeitos 
históricos do chamado "descu
brimento"- están preparando a 
Conferéncia dos Pavos e Orga
nizacións lndíxenas do Brasil, 
que se desenvolverá entre o 
17 e o 22 de Abril en Coroa 
Vermelha e que culminará coa 
Marcha 2000 con caravanas 
que partirán dos catre-pontos 
cardinais do país para chegar 
"onde se iniciou, en 1500, toda 
a história de violéncia e coloni
zación". Nun comunicado, os 
indíxenas definen esa marcha 
como "un movimento simbólico 
de retoma do Brasil, trazando 
unha via inversa ao da inva
sión europea". 

No pasado mes de Decembro, 
indíxenas de todas as aldeas 
da chamada "Costa do Descu
brimento", no sur da Bahía, 
ameazaron con parar as obras 
que a Administración desenvol
ven na praia de Corca Vermel
ha, primeiro lugar onde os por
tugueses pisaron terra america
na. As obras de remodelación 
serán inauguradas por Cardoso 
e ·sampaio e será o centro de 
atención política mundial du
rante ese dia. 

A Coroa Vermelha é unha baia · 
arrodeada de arrecifes de co
ral, que actualmente está cons
tituí da como reserva da tribo 
dos Pataxó, priviléxio obtido lo
go de moitos anos de loita co 
governo federal de Brasília. 
"Coa metade do que o governo 

· está investindo nas comemora
cións, poderíanse pagar esca
las, hospitais, água potábel e 
camiños cara a todas as alde
as", afirma Zelito, o cacique de 
Mata Medonha. Na aldea des
te, unha mestra dita as clases 
nun único cuarto or:ide "se mo-

Panc~rtas despregadas palos índios na praia de Coroa Vennelha. Abaixo, indio da tribo pataJcó, con pinturas de guerra. T. ORMUNDO 

lla todo cando sopra o vento do 
sul e vean todos os papeis 
cando sopra do nordeste", xa 
que as fiestras non teñen vidro. 

Os fastos do céntenário 

O pasado 9 de Marzo, Sam
paio e Cardoso asistiron en 
Lisboa á saída dunha réplica 
das carabelas usadas por Ca-

TONYs ORMUNDO 

bral na expedición de hai mé
dio milénio. Portugal, ávido por 
inserirse nun mercado de máis 

·de 160 millóns de habitantes e 
no auxe das privatizacións, 
destinará perto de 1.900 mi
llóns de escudos para as co
memoracións dos 500 anos. 
Coma o seu colega brasileiro, 
Sampaio criou unha Comissáo 
Nacional para as Comemo
ragóes dos Descubrimentos 
Portugueses, encbezada por 
Joaquim Romero Magalháes. 
Alcaldes e outras autoridades 
lusas viaxaron ao Brasil para 
se entrevistaren cos seus cole
gas alén mar e iniciaren proce
sos de irmandade. 

A resposta indíxena 

Uns 2.000 índios chegarán en 
Abril a Porto Seguro, onde reali
zarán os seus rituais litúrxicos, 
intercambiarán información e re
presentarán a outra cara das 
festas oficiais. "A Conferéncia 
quer ser un espazo onde estes 
povos definan estratéxias co
muns de acción para o proxecto 
do novo Brasil, radicalmente di
ferente, onde os direitos dos po-

- vos indíxenas, os pretos e os 
sectores populares sexan res
pectados", explicou a A Nasa 
.T erra Sumário Santana, activis
ta político indíxena. 

500 anos de que? 
"Cincocentos anos de que? Dun 
lado a festa, do outro, fame e 
violéncia", dician algunhas das 
pancartas colocadas á entrada 
da Corca Vermelha polos 150 
índios que se manifestaron en 
representación das catorce alde-_ 
as da rexión, a finais do ano pa
sado. Os indíxenas reclamaban 
a liberación do cacique Gerson, 
da aldea Garamuru, acusado de 
ter matado a dous policías. 

Os índios acusan o xuíz ao cá
rrego da causa de "atender soa
mente o interese dos facendeiros 

nas cuestións da terra contra os 
índios, que están acurralados 
nas suas aldeas, pois a policía 
proíbellles saír e teñen medo dos 
pistoleiros dos terratenentes. Os 
portugueses non tiveron o menor 
respecto pola família indíxena: 
ademais de invadir as nasas te
rras, depredaron as nasas flores
tas e carregaron as suas naves 
coa nosa madeira máis noble, 
metais e pedras preciosas. Ade
mais, intentaron escravizar os ín
dios", denúncia Zelito. 

En todo o país se criaron co-

Representantes do Movimento 
dos sen terra (MST), do Movi
mento preto e de pavos indíxe
nas doutros países latinoameri
canos tamén participarán, co
mo convidados da Conferén
cia. Santana anticipou a A Na
sa Terra que a asemblea de 
bispos "pediralles publicamen
te perdón aos pavos indios po
lo proceso de colonización, no 
que a lgrexa contribuíu de xei
to nefasto". 

O obxectivo da Marcha lndíxe
na 2000 é "mobilizar a socieda
de brasileira a reflexionar so
bre as novas formas de colo
nialismo alimentadas polos 
meios de comunicación, espe
cialmente a Rede Globo (a 
canle televisiva máis importan
te do Brasil), veículo que sem
pre estivo ao servizo das eli 
tes", pontualiza un comunicado 
do Movimento de Resisténcia 
lndíxena, Preta e Popular. "Es
ta marcha -destaca- simboliza 
a resisténcia indíxena, a loita 
pala garantía dos nasos direi
tos historicamente negados, 
especialmente en canto á de
marcación dos nasos territó
rios. É un sinal de confianza no 
futuro, que se construirá gra
zas á acción dos oprimidos, os 
marxinados e as clases popu
lares".• 

mités chamados "Outros 500", 
· onde os sectores máis marxi

nados pola política de Cardoso 
preparan contra-festas ás co
memoracións oficiais. Entre os 
seus obxectivos, a Conferén
cia lndíxena propón "difundir 
as cosmovisións dos pavos in
díxenas, as suas reservas es
pirituais e valores alternativos, 
que representan contribucións 
importantes e complementá
rias para o proxecto dunha hu
manidade que loite pola cons
trución dun mundo habitábel 
para todos".• 
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Un xuíz de Miaini 
ordena a repatriación 
de Elián González 

O xuíz Michael Moore, de 
Miami, desestimou o recur
so da família estadouniden
se do nene cubano Elián 
González en canto aos seus 
direitos a pedir asilo político. 
e decretou a volta do 
pequeno balseiro onda seu 
pai. Nembargantes, esta 
senténcia non significa que 
González valva 
imediatamente a Cuba, xa 
que os seus tios avós anun
ciaron que ian apelar a deci
sión xudicial. Entrementres 
psicólogos e expertos en 
comportamento infantil coin
ciden en que cómpre unha 
resolución rápida do conflito 
para evitar problemas de 
adaptación no rapaz, os 
avogados dos parentes radi
cados en Miami prefiren 
aplicar a estratéxia de "ga
ñar tempo" para forzar á Ad
ministración de Washington 
a ter en canta a estáncia de 
Elián.• 

Segundo a CIA 
a Rede Echelon 
serve para evitar 
a corrupción en Europa 

O ex director da CIA, 
James Woosley declarou 
que a espionaxe da Rede 
Echelon sobre Europa ten _ 
como obxecto vixiar a co
rrupción nos países euro
peus. "A maior parte da 
tecnoloxia europea non 
se merece que a 
roubemos", dixo Woosley 
e acto seguido afirmou 
que as empresas europe
as para conquerir contra
tos internacionais empre
gan sobornos. Oeste xei· 
to, Woosley dlxo que os 
culpábeis eran os 
espiados e non os espias. 
En calquer caso, os con
tratos conqueridos polos 
Estados Unidos através 
da Rede Echelon nada ti
veron que ver con sobor· 
nos oferecidos a 
empregados ou responsá
beis das empresas 
compradoras.• 

Brasil permite 
que os cargos públicos 
contraten 
aos seus parentes 

O Parlamento brasileiro 
aprobou unha iniciativa que 
permitirá que os cargos pú
blicos contraten a parentes 
ao tempo que proibiu a xui
ces e fiscais dar publicidade 
sobre as causas e investiga
cións xudiciais en curso. 
Con estas medidas, no Bra
sil institucionalízase o nepo
tismo nun país en cuxo Con
greso traballan 315 parentes 
de 186 deputados e escuré
cese a acción da xustiza nun 
estado onde vários respon
sábeis políticos están 
submetidos a procedimentos 
xudiciais. A república de 
Brasil está -presidida polo li
beral Fernando Henrique 
Cardoso.+ 

\ 
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Ditaduras como a chilena ou a 
arxentina pervive·n na memó
ria colectiva mália os intentos 
dos distintos governos de 
propiciar o seu esquecimneto. 
Como debuxaria a situación 
na que se atopa América Lati
na na actualidade? 

As ditaduras foron unha etapa 
de moita dar. Quedou o saldo de 
miles de mortos, desaparecidos, 
torturados e xente no exílio. Ao 
tempo, levaron aos pavos a ter 
que se organizar e reclamar os 
seus direitos e as vítimas foron 
promotoras da sua própria resis
téncia. Poderia talar das Nais de 
Praza de Maio, das Avoas, de 
organizacións de Direitos Huma
nos, das Comadres en Centroa
mérica, das Viuvas en Guatema
la ... , toda unha série de organi
zacións que demonstraron a sua 
capacidade de resisténcia fronte 
á opresión e eu coido que esto 
permitiu ir superando os proce
sos ditatoriais. Coa volta da de
m ocráci a atopámonos con al
guns problemas moi duros, co
mo a impunidade xurídica, a fa
lla do direito, de verdade e xusti
za. Sempre digo que sobre a im
punidade é imposíbel construir 
un proceso democrático. 

En referéncia á impunidade 
ternos o recente proceso de 
Pinochet. Considera que a re
solución final foi xudicial ou 
política? 

Foi claramente política. O gover
no británico privilexiou os intere
ses económicos e políticos das 
suas relacións con Chile sobre o 
poder xurídico, e isto pon en evi
déncia o longo camiño que t~
mos ainda que superar para a 
loita contra da impunidade, tra
tando de avanzar en poi íticas 
que leven á aplicación do direito 
internacional. Todavia estamos 
lonxe, se ben en política de Direi
tos Humanos ternos avanzado, 
ainda que non se aplicaran os 
mecanismos xurídicos de control 
do direito, de verdade e xustiza 
sobre os xenocidas que violaron 
os direitos humanos. Non pode 
ser que a un criminal como Pino
chet o deixen en liberdade, por
que sobre isto é imposíbel que 
pechen as feridas e menos se 
vemos que os governos, e neste 
caso concreto Gran Bretaña, non 
queren actuar na aplicación do 
Direito Internacional. 

O governo chileno apelou ao 
díreito internacional, alegando 
que o proceso a Pinochet su
poria unha inxeréncia na sua 
soberania. Que posibilidade 
hai agora de que se celebre 
ese xuizo no próprio Chile? 

Os governos, cando lles convén 
talan de soberania, pero non te
ñen nengun problema en entre
gar todos os recursos dos povos 
a mans das grandes corpora
cións estranxeiras, danando 
fondamente esa soberania. Os 
direitos humanos, lago da De
claración Universal asinada por 
todos os paises membros de 
Nacións Unidas, son compromi
sos a nível internacional que 
eses paises están abrigados a 
respeitar e facer respeitar. Polo 
tanto, non poden talar de inxe
réncia cando hai acordes inter
nacionais. Ademais os direitos 
humanos afectan á grande famí-
1 ia humana, que vai máis alá 
das fronteiras, dos intereses 
partidários e poi íticos e coi do 
que isto é preservar a vida dos 
povos. Por iso, considero que 
hai moita falsidade por parte 
dos governos ao dicer que esto 
afecta á sua soberanía. 
11 .. 
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Adolfo Pére1 Esquivel 
'Sobre a impunidade é imposíbel construir 

un proceso democrático' 
eC> PAULA CASTRO 

Fillo dun galego de Combarro (Poio) emigrado á Arxeritina e dunha mestiza guaraní, Adolfo Pé
rez Esquive! recebeu o Prémio Nóbel da Paz "en nome das miles de persoas que traballamos no 
continente de diversas organizacións populares, comunidades relixiosas e dos compañeiros e 
compañeiras de Paz e Xustiza", a organización da que forma parte. Para el este galardón ten va
lor "na medida en que é un instrumento ao servizo dos povos" e utilidade porque "a voz dun 
Prémio Nóbel é escoitada". Pérez Esquive!, que estivo na Galiza para participar no ciclo de con
feréncias organizado polo Seminário Galego de Educación pola Paz, analisa a situación que vive 
na actualidade América Latina e os procesos xudiciais que se tratan de abrir en Chile e na Arxentina. 

Teria sido máis doado de par
tir a iniciativa do Tribunal Pe
nal Internacional? 

Cando Nacións Unidas tenta de 
constituir o Tribunal Penal Inter
nacional, cinco paises opóñense: 
EEUU, China, Rúsia, Índia e Pa
kistán. O resto asinan, pero para 
que entre en vigor precísase que 
36 paises o ratifiquen. Só o fixe
ron 6, o que quer dicer que ainda 
falta que asinen 30 e pode levar 
anos. Os xuizos celebrados a ní
vel internacional foron tribunais a 
pé feito, como os casos da lugos
lávia, Ruanda ou Nüremberg, pe
ro non hai outras instáncias. Vi
mos traballando pala aplicación 
do Direito Internacional pero má
lia ter avanzado moito en lexisla
ción, en pactos, protocolos e con
ve ncións internacionais, moitos 
paises seguen sen aplicalo. No 
ano 81 reunímonos uns 500 xu
ristas internacionais no Senado 
de París para estudar o delicto do 
secuestro e desaparición forzada 
e involuntária de persoas, a figu
ra xurídica do desaparecido, que 
antes non existia e lago elevámo
lo a Nacións Unidas, onde se for
mou a Comisión Permanente so
bre a cuestión dos desapareci
dos, pero os governos só trataron 
de silencialo. En Latinoamérica 
ternos, através da Organización 
de Estados Americanos, a Corte 
lnteramericana de Direitos Huma
nos. En Washington, cando se 
CL!mpriu o 50 aniversário da OEA, 

~ • 1 •e 

lembrei que a Corte lnteramerica
na de Direitos Humanos, en 17 
anos desde a sua criación, só ti
vera 14 causas. Como é posíbel 
con todas as gravísimas viola
cións de Direitos Humanos que 
se teñen, producido en Latinoa
mérica? E unha burla aos povos. 

Na Arxentina, parece que co
mezarán a celebrarse xuizos 
polo secuestro dos tillos de 
desaparecidos. 

As leis de Ponto Final e de Obe
diéncia Debida deixaron na im
pu nidade, sen nengun tipo de 
sanción, a moitos criminais. O 
único que non entrou foi o caso 
dos henos e lago de 24 anos de 
taita acadamos que agora se 
abran as instáncias xurídicas. A 
semana pasada estiven nos tri
bunais de Córdoba (Arxentina) 
porque conseguimos reabrir a 
causa do Terceiro Corpo do 
exército logo de atapar docu
mentos sobre a desaparición 
dos nenas. Avanzamos, porque 
mália as dificuldades non se ce
deron espazos e asi sentamos 
precedentes xurídicos que servi
rán para outros casos, como o 
dos de~apare~idos en Turquía 
ou en Africa. E moi valioso por
que non vale só para agora se
nón para todo o futuro. 

lgrexa e ditadura 

O próprio Papa pediu que se 
! ' 

permitira a Pinochet regresar 
a Chile. Que papel xogou a 
igrexa católica nas ditaduras 
chilena e arxentina? 

Non se pode xeralizar. Eu son 
cristiano e moitos cristianos asu
m i ron compromisos concretos 
cos povos e mesmo deron a vi
d a, _ como monseñor Romero, 
Enrique Angeleri. .. Outra cousa 
é cando talamos da xerarquia 
eclesiástica. Na Arxentina tive
mos vários bispos que traballa
ron perto de nós e se compro
meteron. Outros apoiaron a dita
dura e mesmo xustificaron a tor
tura dicindo que era un baño de 
sangue purificador polos peca
dos cometidos polo povo arxen
tino. Unha aberración e o interno 
debe estar ateigado deses bis
pos. Canta o capitán Adolfo Sci-
1 in go, que eles cando tiraban 
aos prisioneiros dos avións vivos 
-a min metéronme nun vó da 
marte- ao aterrar na base aérea 
eran abenzoados polos cape
láns militares que dician que eso 
era unha morte cristiá. lsta dis
torsión dos valores cristiáns é 
unha ofensa tremenda para a 
consciéncia, para a fé e para a 
igrexa en xeral. Sen embargo, o 
episcopado chileno, co cardeal 
Silva Enríquez, foi moi importan
te coa vicaria da solidariedade, 
ao igual que moitos bispos brasi
leiros. Eran xente cunha acción 
extraordinária en defensa da vi
da, do direito e do evanxeo. • 
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'Máis pagamos, 
máis debemos e 
menos temos' 
A chamada era da globali
zación económica e da No
va Orde Mundial, non 
semella estar solventado o 
problema da pobreza no 
mundo, cal é a sua 
perspeitiva ao respeito? 

Da globalización hai que 
resgatar as causas positivas 
e rexeitar ese modelo que 
antes chamaban 
dominación e agora chaman 
globalización. Globalizouse 
a exclusión social, a pobre
za e hai paises cada dia 
máis pobres, porque teñen 
que transferir capitais aos 
centros de poder, ao FMI e 
ao Banco Mundial. A débe
da externa é unha nova for
ma de dominación e de 
submetimento dos pavos. A 
política de axuste, capitali
zación e privatización é o 
traspaso dos nasos 
recursos a mans das gran
des corporacións e vemos 
como aumentou a violéncia, 
osnenosabandonadosen 
estado de risco social, as 
enfermidades que estaban 
superadas, o analfabetismo. 
A globalización estanos le
vando ao pensamento úni
co, ou como me dicia Sara
mago, ao pensamento cero. 
lsto provoca a perda da 
identidade e ternos o deber, 
como pavos, de recup!3rar o 
pensamento próprio. E o 
único xeito de que 
poidamos ser xestores da 
nasa própria vida, da nasa 
própria história. A rebelión 
da xente en Seattle puxo de 
manifesto que este proceso 
non afecta só aos paises 
periféricos senón tamén a 
paises centrais. Hai estatís
ticas de EEUU que talan de 
máis de 40 millóns de norte
americanos que viven por 
baixo do umbral de pobreza, 
é dicer, máis que a 
povoación da Arxentina. E 
que vai pasar en Europa 
cos altos índices de desem
prego? 

As catástrofes naturais 
acorridas no último ano 
están propiciando declara
cións favorábeis á condo
nación da débeda externa 
dos paises afectados. 

Non condonaron nada, só 
prorrogaron, pero logo van 
ter que pagar os intereses 
dese tempo que non 
pagaron a sua débeda. En 
síntese é unha progresión 
matemática: máis pagamos, 
máis debemos e menos 
ternos. Un mecanismo 
perverso que non permite 
aos paises o seu próprio de
senvolvimento. Hoxe é incrí-

. bel escoitar-ao FMI e ao BM 
talar da loita contra da 
pobreza. Decátanse de que 
isto pode estoupar. Foi o que 
levou á rebelión no Ecuador 
en duas ocasións, cando 
chega un momento que xa 
están esgotadas todas as 
fórmulas de st:Jpervivéncia. 
Os governos só din que hai 
violéncia social e ao aumen
taren os asaltos, a solución 
que dan é máis policia, máis 
represión e menos políticas 
sociais.+ 
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De aldeia gala 
a cidade industrial 
nortenha 

1
1 No último conselho comarcal 

que o BNG celebrou na comarca 
1 de Ferrolterra um companheiro 
1 laiava-se, com ragom, da carica-
1 turizac;om que dous dias depois 

1 Fidel Rodríguez das eleigons 
os meios de 

1 Toubes, álcalde de comunicagom 
·1 Ponte Caldelas polo da Galiza fa-
1 ziam a respei-

1 
PP, non quer darlle to dos po·u-
o nome de Suso quinhos con-1 celhos que es-

1 Vaamonde ao caparom a es-

1 · · E magadora vi-
mst1tuto. n privado tória do Parti-

l recoñece a sua do Popular. 
1 1 admiración polo A estratégia 

1 trovador local que distorciona~o-
' ra dos me1os 

E~ Fene (13.000 
eleltores) as 
forzasda 
esquerda 
somamo63% 
dos votos 
emitidos e o 
BNG aumentou 

ANOSATERRA 

Gonzalo 

~---1l--,adicar:a-un--Ciisc0-a--·-c1in1rn 1 ad ñ s 
1 Regodobargo pero . etou · ren~idos 

um-5QO~~~c--4~~~~~ 

1 ' ao PP ev1den-

I non se fiados cia-se com ro-
percentagem de 
voto desde 1996. 

1 centristas 
1 · intransixentes. 
1 
1 
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Os escárnios dos 
candidatos do 
Bloque contra Aznar 
foran censurados _ 
por TVE durante a 
campaña; preferian 
que os n~cionalistas 
puxesen a 'Fraga de 
volta e média. 
"Queremos leña 
contra o vello", 
pedían aos . 
correspondentes. 

Xesús (Jesús) 
Parga, xefe de 
prensa da Xunta, é 
vítima do retroceso. 
O disparo do 
panfleto turíferário 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

tundidade. Já 
nom é a pri
meira noite 
eleitoral em 
que a TVG nos deleita com umha 
interminável sucessom de resul
tados municipais que o único que 
transmitem é a ideia da vitória do 
PP no plano territorial, lembran
do-nos o jeito em que os senho
res feudais repartiam sobre um 
mapa os seus domínios. Que 
melhor forma de ocultar a dimen
som demográfica dos resultados! 
Em toda a noite eleitoral nom pui
dem ver nem escutar um só dado 
en valores absolutos, em número 
de votos. Nem é casualidade! 

Depois está o assunto das al
deias galas, esses "pintorescos" 
lugares onde os irreductíveis na
cionalistas galegas resistem ain
da (e sempre) ao invasor Fran- . 
camente, nom me disgusta e$Sa 
imagem (veja-se a capa do Gali
cia, Galicia de Manuel Rivas), 

· mas a sua utilizagom meiática 
nom é inocente. Sobretudo 
quando a vitória da esquerda 
existe ·em muitas outras partes, 
apesar da quebra eleitoral do 
PSdG-PSOE. E onde nom exis
te, o nível de voto é tal que pom 
em questom a maioria do PP. 

Os meus companheiros e as 
minhas companheiras de Fene, 
a quem felicito polo trabalho de
senvolvido na campanha, mas 
sobretudo os vizinhos e as vizin
has_ que votamos ao BNG, 1 so
mos merecedores de. umha bre- -
ve mengom que os meios itei
mam em furtar-nos .elei<;om tras 
-elei<;om. Em Fene (13.000 eleito
res), depois de ·21 anos ·de ;go
verno municipal nacionalista 
( com Corcubiom os mais antigos 
da Galiza), o BNG empata co PP 
como .primeira forc;a política nas 
gerais (3.000 votos, o 35% dos 
emitidos), aumentando a sua 
percentagem de voto um 50% 
desde 1996. A magnitude do re
sultado aprecia-se melhor se te
rnos em canta qi.Je em 1996 o 
BNG era a terceira forga, e que o 
PP non puido incrementar em 
Fene o resultado colleitado da
quela. Dizer, por último, que em 
Fene as forzas da esquerda so
mam o 63% dos votos emitidos. 
Estám ·loucos estes romanos!• 

CARLOS NEIRA CORTI~AS 
RESPONSÁVEL LOCAL 00 BNG 

DE FENE 

Horário escolar 
na Costá da Morte 

Escrebo arredor do intento, por 
parte dalguns profesores, de im
plantar a xornada única nos co
lexios de Educación Infantil e 
Primaria do Concello de Cama
riñas. O meu fin é o de aportar 
unha visión, dende logo nada 
imparcial, do que considero eu é 
unha faceta m<;ais do procesQ. 
de descomposición socioeconó
mica da Costa da Marte. 

Nos dous centros de primária de 
Camariñas, o de Camariñas e o 
de Ponte do Porto, estase a in
tentar pala iniciativa da maioria 
dos respectivos claustros o re
formar o actual horário de xorna
da partida de mañán e tarde po
i o de xornada contínua só de 
mañán, (a chamada xornada 
única). lsta pretensión, polo me
nos no caso do Coléxio da Pon
te do Porto que é o que coñezo 
mellar, atopou coa resisténcia 
duhha parte dos pais e dos cida
dáns da vila, sector ao que,...me 
sumei pala convicción moral que 
teño de que a verdadeira razón 
de tal iniciativa non é outra que a 
intención dun sector, por desgrá
cia bastante significativo, do pro
.fesorado, de reordenar o seu ho
rário laboral do xeito que resulte 
o máis cómodo para eles inde
pendentemente das necesida
des reais dos seus alumnos e do 

entorno social no que se insire a 
sua actividade docente. lstes es
colantes carentes da envexábel 
vocación pedagóxica da que fa
cia gala o vello mestre do canto 
de Manolo Ri-
vas "A lingua 
das volvore-
tas", dende lo
go o que que
ren non é o 
posibilitar a 
realización de 
máis activida
des polos es
col i nos, de 
mellorar a ca-
1 id ad e peda
góxica do seu 
traballo, de 
imbricarse 
nun entorno 
social con im
po rtantantes 
problemas 
que afectan 
aes rapaces, 

A razón éa 
intención dun 
sector do 
profesorado de 
reordenar o seu 
horário laboral 
doxeitoque 
resulte o máis 
cómodo para 
eles. 

(ista é unha comarca fortemente 
afectada pala emigración, funda
mentalmente a Suiza, con moi
tos rapaces "orfos de vivos", ao 
coidado dos avós mentras os 
país traballan no Jura, en Xene
bra ou en Zurich, e con outros 
rapaces retornados da emigra
ción, cunha educación mixta, es
comenzada na emigración e pro
seguida aqui). Non, istes mes
tres o que queren e reducir ain
da máis o tempo da sua perma
néncia no centro, o que queren 
~ poder fuxir cara ás cidades ás · 
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duas e média da tarde en tro
ques de ter que convivir forzada
mente con istes rapaces e co 
seu entorno social unhas horas 
máis ao dia como os obriga o 
horário actual. 

Eu ainda teria algunha dúbida se 
os promotores da xornada única 
fosen isa minoría de mestres, 
(que tamén os hai no mesmo co
léxio), que adican horas fóra do 
seu horário laboral a realización 
de actividades cos seus alum
nos, que non interrompen unha 
reunión cos pais porque remata 
o seu horário laboral, que, en fin, 
amasan unha verdadeira voca
ción polo ensino e unha preocu
pación por coñecer e integrarse 
no entorno social e cultural dos 
seus alumnos. Pero non, istes 
mestres exemplares non son os 
que se distinguen polo seu apoio 
á xornada única.• 

V. RIVAS 
(COSTA DA MORTE) 

Teima Taibo 
Na sua carta ao director de ANT, 
Celso X. López Pazos equivoca
va-se no principal. Como polo 
demais é evidente, a miña res
posta a Pardo e Vicente non pu
ña en cuestión 
o seu dereito 
a disentir: era 
a reacción lé-
xica de alguén Femández Buey 
vilipendiado subscril>ei no 
coa incrivel 
acusación de que atinxe ao 
defender os conflito de 
intereses do 
imperialismo. Kosova, as 
Asi as causas, opinións do 
celebro que 
López Pazos, asinante desta 
a diferéncia carta. 
dos dous des-
validos aes 
que acolle bai-
x o o seu xe-
neroso manto protector, non me 
teña acusado de defender eses 
intereses. 

Algo é algo. Mália o anterior, ta
ño a impresión de que, agora 
como os desvalidos, López Pa
zos me outorga unha importán
cia da que visibelmente carezo. 
Lamento, isa si, que con tanto 
tempo libre como parece ter, Ló
pez Pazos estea tan só neste 
mundo. E é que ata o próprio 
Francisco Fernández Buey 
subscribe, no que atinxe ao con
flito de Kosova, as opinións do 
asinante desta carta. • 

CARLOS TAIBO 

Máis sobre a grafía 
dos apelidos galegos 
Visto que a Mesa pala Normali
zación Lingüística continua a 
sua evolugom confluente ca ofi
cialism o lingüístico, depois de 
levar a cabo campanhas favore
cedoras da castelhanizagom do 
neme do país (En Galicia [sic] 
talamos galega), elegendo ago
ra um oficialista como Gonzalo 
Navaza para aclarar as dúvidas 
ortográficas que cos apelidos 
tenham os galegas que queiram 
restituí-los ou traduzi-los, fai-se 
necessário realizar algumhas 
pontualizagoes as desinfor
ma~oes que o citado professor, 
coa colaboragom da Mesa e A 
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Nosa TE 
torno a E 

Em prim 
se que 
som letr. 
X, por SE 
latina. 1 
Gestal, 1 
chegam
ma grafi: 
lego, mé 
própria 
muitas; 
hoje non 
rica e a 
galega. : 
correlat 
através e 
mec;ou é 
adamen1 
lego, a 
nossas 1 

pondent• 

A recup 
do gale~ 
princípic 
precisarr 
tros ort< 
(idioma 1 

dos os i 
cupera<;c 
liaridade, 
ortografü 
prescric; 
da "Rea 
(incluso 
"X") . Ne 
dialectiz~ 
a ser 101 
que se 1 

lingüísti1 
desde m 
Sarmen~ 
a quem 
Diadas 
continuo 
vi mento 
ma actué 

Neste ce 
se que e 
niente p1 
güística 
tos de m 
lidados 
etc. detL 
en ch ene 
mantenh 
tórica, a 
tuindo a 
teja detl 
pela sec 
der a res 
parí ame 
consegu 
dos apel 
dam res 
za1:tom. 1 
lé Pujol 
o lema 
panhóis) 
cluso pr 
cedem e 
Rajoi oL 
sem ap1 
outro lac 
dos mar 
grafía h 
igual qu, 
que hoj1 
está ple 
Portugal 

Portante. 
dos que 
em Gale 
no s. XI: 
nom X, 1 
deverárr 
podendo 
alidade 1 
deturpa1 
antes. a 
acontece 
génia/o, 

Se bem 
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Nosa Terra, está a espalhar em 
torno a este assunto. 

Em primeiro lugar, deve saber~ 
se que o J e o G (ante e e 1) 
som letras tam galegas como o 
X, por ser o galego .umha língua 
latina. Destarte, os apelidos 
Gesta!, Feijó, Oujo, Tojeiro, etc. 
chegam-nos até hoja coa mes
ma grafia que sempre tivo o Ga
lega, mais ainda: coa ortografía 
própria do Galego. Mesmo em 
muitas zonas rurais convivem 
hoje normalizadas a grafia histó
rica e a pronúncia propriamente 
galega. Só recentementP., como 
correlato da espanholizac;om 
através do ámbito educativo, co
mec;ou a ser substituída, nome
adamente no meio urbano e vi
l ego, a pronúncia galega das 
nossas letras J e G pela corres
pondente espanhola. 

A recupera9om do uso escrito 
do galega a finais do s. XVIII e 
princfpios do XIX foi realizada 
precisamente desde os paráme
tros ortográficos do espanhol 
(idioma em que eram alfabetiza
dos os protagonistas dessa re
cuperac;om) adaptando as pecu
liaridades fonéticas do galega a 
ortografia espanhola segundo as 
prescric;óes e recomendac;óes 
da "Real Academia Española" 
(incluso no uso foneticista do 
"X"). No entando, esta visom 
dialectizante do galego comec;ou 
a ser logo superada, ao passo 
que se (re)conhecia a unidade 
lingüística galega-portuguesa, 
desde os próprios padres Feijó e 
Sarmento (e co mesmo Murguia 
a quem este ano é dedicado o 
Dia das Letras). Este processo 
continuou até hoje, sen do o mo
vi mento reintegracionista a for
ma actual do mesmo. 

Neste contexto, cabe perguntar
se que opc;om será mais conve
niente para a normalizac;om lin
güística do Galega: que os cen
tos de milhares de galegas ape
lidados Araujo, Janeiro, Rajoi , 
etc. deturpem os seus apelidos 
enchendo-os de X, ou que se 
mantenha a escrita actual e his
tórica, a própria galega, resti
tuindo a pronúncia ali onde es
teja deturpada. De escolher-se 
pola segunda opc;om, e proce
der a restaurac;om fonética, pou
p ar í amos trabalho e mesmo 
conseguirf amos a normalizac;om 
dos apelidos de aqueles quepo
dam resistir-se a sua galegui
zac;om. Na Catalunha ninguém 
lé Pujol a espanhola (e mesmo 
o lem a catalá os próprios es
panhóis), mas no nosso país in
cluso pretensos nacionalistas 
cedem ao espanholismo lende 
Rajoi ou Tojeiro como se fos
sem apelidos espanhóis. Por 
outro lado, muitos destes apeli
dos mantenhem assi, coa orto
g rafia histórica, a sua forma 
igual que nos dous países em 
que hoje o Galega-Portugués 
está plenamente normalizado: 
Portugal e o Brasil. 

Portante, semente alguns apeli-:
dos que na sua tradic;om escrita 
em Galega (que nom comec;a 
no s. XIX) nom levavam J, se
nom X, como Seixo, Teixo, etc. 
deverám ser restituídos, nom 
podando se-lo outros que na re
alidade nom sofrerom qualquer 
deturpac;om escrita, como os 
antes. aludidos. E o mesmo 
acontece com nemes como Eu
génia/o, Jorge, José, Justo ... 

Se bem que o efeito espanholi-
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zador do J e o G é facilmente 
neutralizável com umha conse
q üente restaurac;om fonética 
dos apelidos autenticamente ga
legas, facilitada pala existencia 
dessas grafias na prática totali
dade dos idio-
mas ociden-
tais, adaptan
do-se a pro
núncia em ca .. 
da idioma a 
sua própria fo
nética, incluso 
nas formas in
t e rn ac ion a is 
do Galega; 
nom é igual
mente neutra
lizável o efeito 
espanholiza
dor que exer
cem simboli
camente as 
grafias Ñ e LL, 
sobretodo a 
primeira, de 
longe a mais 
característica 
do Espanhol, 
que emprega-

Oefelto 
espanholizador 
doJeoGé 
facilm~te 
neutralizável 
comumha 
conseqüente 
restau~m 

fonética dos 
apelidos 
autenticamente 
galegos. 

da no galega, junto coa pros
cric;om do J e G, provocam um
ha concepc;om alienante da nos
sa lfngua, porquanto as suas 
variantes internacionais som 
conceituadas como alheias, 
com todas as conseqüencias 
negativas que disto decorrem 
para a normaliza9om do Gale
go-Portugues da Galiza. 

Um segundo exemplo desta res
tituic;om domesticada e submis
sa dos apelidos galegas está 
nos formados através do sufixo 
patronímico -ici, que em Galega 
adopta a forma -es quando é 
átono, mas que Navaza se em
penha em homologar ao espan
h ol dando por bons os Pérez, 
Biéitez e mesmo os Vázquez , 
apesar de dar este como deriva
do de Vasco, origem que para 
nada justifica o primeiro zeta, 
como tampouco o segundo, so
bretodo a luz da inexistencia 
dum "Z" implossivo em vogal 
átona na nossa língua, o que 
explica os nossos Biscaia ( nom 
"Bizcaia"), Cádis (nom "Cádiz"), 
biscoito (nom "bizcoito"), es
querdo (nom "ezquerdo"), etc., 
formas mesmo aceites polo cas
trapo oficial (para falar clara
mente), que em conseqüencia 
deveria abonar as formas Vas
ques, Peres, Fernandes ... , e 
portante o sufixo -es, que nal
guns casos chegou até hoje (co
mo nos Bieites, Estevas, Mi
guéns, Pais, Simóns, etc.). 

Finalmente, aqueles que nom 
se conformem coas opc;óes iso
lacionistas que estám a promo
ver sectores que deveriam opor
se mais claramente a substi
tuic;om lingüística do Galega 
promovendo a toma de 
consciencia lingüística por parte 
do nosso povo, e os que preten
dam umha verdadeira normali
zac;om da onomástica galega, 
podem encontrar maior infor
mac;om sobre a forma correcta 
dos apelidos galegas na separa
ta Apelidos Galegas, da autoria 
de José Maria Monterroso ·De
ves a e editada pota AGAL 
(Apartado 456 - 32080 Ourense) 
e no trabalho "Apelidos patroní
micos do tipo -es", de Jorge Ro
drigues Gomes, publicado no 
número 56 da revista Agália. • 

}OSÉ MA.NuEL 0UTEIRO 
MEMBRO DO CONSELHO 

DAAGAL 

Máis alá 
do parlamento 
Non lles cabe na cabezaque hai 
unha -posibilidade da política 
máis alá da parlamentarist~? 
Ese sector dos votantes -::mili
tantes xa non- do BNG que di 
que os malos· resultados son por 
culpa de ETA e HB, pela SU? 
política errada, poden pensar 

- que non só de capital-parlamen
tarismq se vive? E pe_no_so ~asis-

~ tir como todos os redactores. de 
ANT se eotregan á exclusiva 
concepción parlamentarista da 
política. Despois de todos os 
cantos e recontos, porcéntaxes, 
sumas e restas, que queda de 
todo iso politicamente talando? 
Nada. Para astes a política é 
como a propaganda comercial: 
todo é unha realidade no futuro. 
Compra-vota é cumprirás as 
tuas ilusións. Para o señor Eiré 
que as prescripcións de ET A e 
HB se apoien nunha concepción 
que busca trazar unha política 
nova posíbel e que, polo tanto, 
non pode estar obedecendo aos 
constreñimentos parlamentares, 
nen ás suas temporalid.ades e 
que substituan a subxectividade 
polo recento de votos, e que 
partan da soberania do povo 
basca á marxe das legalidades 
do Estado español, carecen de 
releváncia? A que se debe esta 
fixación en xulgar a política po
síbel de_ ETA-HB, á procura 
dunha política nova, desde a 
óptica parlamentarista-eleitore
ra? Non deberíamos nós de ale
grarnos de que alguén no Esta
do español tente formular unha 
política nova, o que é a grande 
tarefa dos nosos tempos? A po
lítica estrutural, o parlamentaris
mo, é a grande tentación para 
ceder no desexo político e té
mome que todos estes que pen
san como Eiré 
non queren 
recoñecer a 
sua verdade: 
que non teñen 
confianza pa
ra afrontar un
ha política po
s íbel á marxe 
da burguesa, 
para o cal hai 
que ter virtu
des morais e 
intelectuais, o 

Para alguns a 
política é como a 
propaganda 
comercial: todo 
é unha realidade 
no futuro. 
Compra-vota é 

valor a primei- cumprirás as 
r ª de 1 as· A tuas 1"lus1"0' ns. consecuéncia 
é amorear xuí-
zos condena-
tórios sobre 
aqueles que si 
teñen a coraxe de esforzarse 
por definir unha verdadeira polí
tica. Esta miséria moral cháma
se indignidade: un envilecido 
non é máis que aquel que con
virte unha secuéncia política en 
impensábel para que non sub
sista máis que o estado de cau
sas, o Estado español.+ 

V ALENTIN GUERRA 
(SANTIAGO) 

Sobre o debate 
normativo 
Quixera verter outra das moitas 
honradas e humildes opinións 
que a cerca do posíbel cámbio 
de normativa do galega se ta
ñen expresado xa nesta sección 
dun tempo a esta parte, prove
nientes sobretodo do ámbito 
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reintegracionista e dos partidá
rios da, ao meu xuízo, mal-cha
mada "norma oficial". 

Nos últimos meses, ternos asis
tid o ás opinións de grandes 
"eminéncias" como Méndez Fe
rrí n ou Alonso Montero que pre
teren adaptar a ortografia do in
glés para o galega antes que a· 

, . do portugués, de persoeiros co
mo Carlos Casares, que preten
de curar-se efl saude e dicer 
que todo -é revisábel ou de per
soas partidárias do reintegracio
nismo lingüístico, ben da solu
ción proposta .pola AGAL, ben 
da adaptación ao galega da nor
ma canónica do portugués. Pó
ren, que eu tivese lido, nengun 
partidário da solución da AS-PG 
tivo opinado até o de agora so
bre esta cuestión, polo que coi
do que algunha importáncia ha 
ter a miña. 

Loxicamente, 
coincido, coas 
persoas que 
até o de ago
ra tiveron ex
presado aqui 
a sua opinión 
acerca da ne
cesidade dun
h a evolución 
da normativa 
oficial do ga
lega cara ao 
portugués, 
dado o tronco 
lingüístico co
mun que unha 
e outra língua 
compartimos. 

En todo caso, 
coido que non 

Non seria mellor 
deixarmoso 
debate 
normativo nun 
segundo plano e 
centrarmos os 
nosos esforzos 
na 
normalización e 
na alfabetización 
da sociedade? 

é o momento propício para tras:- · 
ladar este debate á sociedade a 
todos os níveis.Seria-o se a 
Xunta tiver interese e vontade 
en o facer desde un primeiro 
momento; mais non é asi. 

Con isto non gostaria de que se 
me acusase de estar a defender 
a Ferrin e a. Montero -grandes 
defensores das teses do PP en 
matéria normativa- porque non 
é asi. 

En todo caso, o que eu digo 
abertamente é o seguinte: non 
seria mellar deixarmos o debate 
normativo nun segundo plano 
(que o tratasen os especialistas, 
polo de agora) e centrarmos os 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l . 

Galicia terceiro 
Milénio, encantáral le 
ao Presidente, pero 
cando llo calificaron 
de oportunismo 
eleitoral no xulgado, 
exixiu a cabeza de 
Xesús (Jesús). 

1 -
: · Martin Ferrand 
1 ·(Manuel) proclama· 
1 candidato de curo a 
1 Paco Vázquez. O 

columnista do Opus 
Dei debe saber algo 
diso: no 96 dirixira 
unha millonária 
campaña de imaxe 
para colocar a 
Vázquez na 
dirección dos 
socialistas. 

1 1 Ninguém é de 
ninguém, na vida 
todo passa", canción 
de amor popular na 
radio dos primeiros 
sesenta, válelle 
agora ao PP para 
decretar o fin do 
post-franquismo. Ou 
a poesia é un arma 
cargada de futuro cu 
é que nunca faltan 
votuntários para 
asasinala. 

Hai estampas que 
cegan. Para chegar 

· á conclusión de que 
no país os 
nacionalistas están 
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EN 
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DE 
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acabados, os 
socialistas afogados 
e os conservas 
lanzados ao século 
xx1, Xesús Palmou 
fitou a foto de Fraga 
unha semaniña 
enteira. 

A deputación de 
Pontevedra acolle o 
delo Mitos 
Universales de la 
Literatura Española 

1 que vai comezar con 
oito conferéncias 
sobre El Cid 
Campeador .. Rajoy 
reparte cultura 
hispánica a 
mandobles. 

O conselleiro del 
Álamo promete 
seguir plantando 
árbores. Que alguén 
nos vala: máis 
eucaliptos non! 

1 Penan os · 
marxinados/ palas 
ruas do país/ o pavo 
non é feliz/ o cámbio 
non dá chegado". O 
xornal comunista 
Nuestra Propuesta 
de Bos Aires canta 
asi a globalización 
na Arxentina. 

A novelista í ndia 
de fal~ inglesa 
Arundathi Roy 

1 cambiou a narrativa 
polo combate contra 
o encaro de Sardar 
Sarovar, que sulaga 
cantos de aldeas e 
searas no Estado de 
Madras. Hai tres 
anos, Roy tiña todas 
as televisións do 
mundo abertas. 
Agora láiase de que 
a censuren por 
atacarás 
hidroelétricas. + 
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nasos esforzos na normaliza
ción e, sobretodo, na alfabetiza
ción da sociedade? 

É preciso lembrarnos que máis 
dun 50% da populación galega 
non sabe ler. e escreber na sua 
própria língua? E con isto non 
estou a talar dos desleixados ou 
da "jet-set" das cidades que di 
non entender o galega e que se 
nega a falar: retiro-me a xente 
das zonas rurais que, nos máis 
dos casos, é monolíngüe en ga
lega as vintecatro horas do dia. 

Que fai a Xunta cando a estes 
dados alarmantes? Seica pensa 
que' con cursiños se soluciona. 
todo? Que ten que dicer o ILG 
e, sobretodo, a Real Académia 
a este respeito? E ainda mellor, 
que teñen que dicer os reinte
gracionistas, xa sexan de míni
mos, máximos ou portugués ca
nónico? Non seria mellar come
zarmos a construir a casa polos 
alicerces e, polo momento, non 
confundirmos máis á xente? Es
tá o suficientemente avanzado o 
proceso de normalización lin
güística en Galiza como para 
comezarmos a debater que nor
ma é a mellor? Eu coido que 
non e quera aferrar-me á vella 
demanda que ainda hai quen 
defende (talé o meu caso) de li
berdade de eleición e uso da 
normativa para todos e en todos 
os ámbitos como primeiro paso 
cara unha futura normativa de 
concórdia que sexa quen de re
coller o sentir de cada sector. · 
Eis o grande reto que todos, in
cluido o Sr. Ferrin "and com
pany" (iso último para ir prati
cando, Sr. Montero), irnos ter 
que aceitar queiramos ou non. 

E xa para rematar, a respeito do 
que dicia hai algun tempo unha 
persoa que escrebia desde Fe
rrol e que criticaba que o Gover
no municipal utilizase a norma 
"oficial" nos seus documentos
cando o BNG apresentara o seu 
programa en mínimos, dicer-lle 
que teria que informar-se un 
pouco mellar e saber que un go
verno ou grupo que traballa nas 
institucións ten que respeitar un
has normas ainda que. sexan in
x ustas: a lei establece que a 
normativa que deben seguir as 
institucións que se expresen en 
galega é a do ILG-RAG e non 
outra. E o Governo de Ferrol te
rá que cinxir-se a esa abriga le
gal, gasten ou non dela os seus 
membros. Xa bastanteé que un 
Concello se exprese en galega, 
causa que outros como o da 
Coruña non fan nen por erro. 

E a respeito do que dicia cert·a 
persoa de que no BNG case to
da a xente -comenzando polos 
dirixentes- falaban en español, 
dicer-lle que mellar non lle canto 
toda a xente que eu coñezo de 
organizacións independentistas 
desas "que molan un mazo" as , 
cais falan en español pratica
mente as vintecatro horas do 
dia e de militantes de certa or
ganización en defensa da língua 
que non canto de respostaren 
ao telefono dicendo "estou", din 
"si, soy yo". Non é iso o que din 
que hai que dicer as "brochuras" 
que nos reparten.• 

FRANCISCO XüSÉ REI GARCIA 
ELVIÑA (A CORUÑA) 

Talvez Caneir~ 
Xa ternos nos estantes da libre
rias a última novela de Caneiro. 
Das catro novelas publicadas de 
momento polo autor e que con
forman unha tetraloxía, eu diría 
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que Ta/vez melancolia (Diario 
do home imposible) é máis fácil 
de ler. Os esquema da novela é 
ben sinxelo: un diário escrito en 
tres partes. Personaxes mais 
importantes: o Pirata, profesor 
que deixou a cidade e a docén
cia na Facultade e se retirou a 
París (o Paraíso) para contem
plar as estrelas, escrever o diá
rio e emborracharse; o Purísi
ma, psiquiatra preocupado pala 
saude mental do Pirata e sobre 
o que quere escrever unha his
tória; Mamá, a nai do Pirata; Ci
rano, un vello procurdor namo-

. rada -de Mamá e recitador de 
poemas; Mara, autora de nove
las alirnentárias; a Nena, fila de 
Mara, etc. Argumento: Caneiro 
non gasta das nóvelas con ar
gumento; Caneiro gasta da li
teratura con linguaxe, dos delí
rios de palabras, dos concertos 
de música e poesía soando ao 
unísono no texto literário. Lugar 
de ficción: Dalmara nos Apócri
fós, Bakarme nos Séculos e 
agora París, vila de espectros, 
terra de névoas, "larpeiro de go
tas de chúvia e estrelas e casti
ñeiros que desafían as Leis da 
Gravidade e Termodinámica". 

Caneiro, bébedo de paixón cria
dora, indaga, furga, escaravella 
no mais fondo da nasa condición 
de seres desvalidos, desarraiga
dos, doentes de névoas metafísi
cas, roídos polo tempo que pasa, 
presos da angústia, aguilloados 
polo desacougo, condenados á 
derrota, ameazados pala marte, 
bicados fatalmente pala saudade 
ou talvez melancolía frente ao 
castelo de Dalmara/Bakarne/Pa
r í s que nos espreita desde a 
eternidade do tempo sen tempo. 
O Pirata/Caneiro procura, disco
rre, reflexiona sobre a obra de 
arte (ao que non considera arte 
chámalle nobelo, produto "desár
tico"), os autores amados, a mú
sica, a poesía, as palabras, os 
soños, a memória, o río do tem
po e o absurdo da vida. Teimo
samente, monocordicamente, 
afanosamente. 

Con Ta/vez melancolía, os que 
non queren saber nada da obra 
de Caneiro por militáncia literá
ria e os que teñen algunha das 
suas novelas e desertaron ás 
poucas páxinas e mesmo os 
que o rexeitan por razóns incon
fesábeis, teñen unha boa opor-

Suso Sanmartin 

tunidade para deixarse de pre
conceitos e apriorismos e pre
g u izas e outras razóns que 
atrancan as suas ánsias leitoras 
e mergullarse nunha obra escri
ta con acento próprio que xa vai 
en tetraloxía e camiña felizmen
te cara a pentaloxía coa fartura 
e magnificéncia das novelas to
rrenciais. Os que descoñecen a 
sua existéncia, que corran á pri
meira librería que teñan a mao e 
disfruten do festín de palabras 
que é a novela de título e páxi
nas melancólicas. 

Se Basílio Losada se atreveu a 
escrever o 
que figura na 
capa de Tic
Tac de Suso 
de Toro: "A 
novela máis 
revolucioná
ria, máis am
biciosa, máis 
intelixente de 
cantas en Ga
liza se levan 
feito nestas 
últimas déca
das, e poida 
que a máis 
impresionante 
escrita nunca 
na nasa lín-
gua"; onde 
está o Basilio 
Losada que 

Caneiro, bébedo 
depaixón 
criadora, indaga, 
furga, 
escaravella no 
mais fondo da 
nosa condición 
de seres 
desvalidos ... 

se atreva a escrever, moito mais 
humilde, que ta/vez melancolía 
é a máis impresionante prosa 
poética sobre a melancolía pu
blicada neste mes de Decem
bro? Digo ·de Decembro, nada 
mais, para que non se diga. On
de están os Basílio Losada do 
Caneiro? Precisa deles o Canei
ro? A obra dun autor deféndese 
por si mesma, mais alá da pro
paganda e da lista de vendas. 
Mais alá, incluso, do momento 
no que foi publicada e dos pré
mios que lle foron concedidos. 
O tempo, esa ruina, ten a última 
palabra. Pero o que eu diga non 
ten a categoria nen a amplitude 
da cátedra universitária, o aval 
do foro consagrado, a resonán
cia do pandeiro oficial, a trans
cendéncia imposta polos deu
ses que decretan a moda e go
vernan o mercado das vonta
des, leitoras ou non. 

E X.L. Franco Grande, por 
exem~lo: leuna ou non a leu? 
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Se a leu, que diga o que pensa 
dela coa sinceridade e contun
déncia que acostuma; e se non 
a leu, que a lea e que lago diga 
o que lle parece. E Dolores Víla
vedra, que opina da novela? 
Que opinen os expertos, sobre
tudo para que os leitores desca
rreirados que carecemos dun 
critério axeitado e gastamos dos 
libros que venden escasos 
exemplares e rara vez esgotan 
a primeira edición dispoñamos 
de opinións e podamos orientar
nos ''correctamente" na imensi
dade selvática da letra impresa. 

Aparte das razóns coñecidas -
a xente non le, o mercado do li
bro galega é pequeno e nestes 
momentos non ten necesidade 
de Caneiro ou ninguén o propón 
de leitura nos institutos- hai al
gunha outra razón para non ler 
a Caneiro? E quen di a Caneiro 
di tamén a outros autores. De 
quen se leva que da sua aterior 
novela, os séculos da lúa, ape
nas se vendara unha cifra ridi
cula de exemplares? Ou é que 
nos molesta que alguén nos tale 
da imposibilidade de ser feliz, 
da frustración de estar vivo e da 
miséria da morte? E do sistema 
literário imperante, dos deseña
dores de éxitos probábeis, do 
diñeiro como único Deus verda
deiro, do pensamento barato e 
da democrácia virtual? Ou é que 
a ninguén lle interesa xa nada, a 
Nada en que nadamos? Mais 
alá dos tópicos e das leis do 
mercado, alguén sabe como se 
estabelecen as categorías no 
mundo dos libros? Non pode
mos resignarnos a medir o éxito 
e o fracaso segundo a cotiza
ción -palabra odiada por Canei
ro- no mercado e o número de 
exemplares vendidos. Que po
demos pensar de tuda isto os 
leitores que nos sentimos guia
dos pala paixón aos libros? 

"Música, esa é a razón de todas 
as artes . Música, esa olvidada 
por culpa do negócio e do mer
cado e das vendas e promo
cións e dos editores tipo Max 
que secuestraron, canallas, a li
teratura. Literatura , meu uni
córnio soñado". Falou o Pirata, 
o tolo, o borracho. O Pirata que 
todos somos.• 

EMILIO Cm FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 
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O esquelete 
. Nº 927 dun cabalo 

Dez anos sen Carvalho Calero 
AGAL, ASPG--Universidade da Coruña e 
os concellos de Ferrol, Lugo e Compostela renderanlle homenaxe 

-0.-C.V. 

Era a noite do 25 de Marzo de 
1990 cando finaba Ricardo 
Carvalho Calero, unha das per, 
soalidades máis brillantes do ga, 
leguismo político e cultural. 
Cúmprense agora dez anos do 
seu pasamento e diversos orga, 
nismos e entidades prepáranse 
para renderlle homenaxe. Os 
concellos de Ferrol, Lugo e 
Compostela -os máis vencelfa, 
dos á sua vida- a Associa~om 
Galega da Língua -da que era 
membro- e a Asociación Sócio, 
Pedag6xica Galega xunto co De, 
partamento de Filoloxia France, 
sa e Galeg°'Portuguesa da Uni, 
versidade da Coruña preparan 
diversos actos na sua memória. 

O estudo da obra e a traxec, 
tória vital de Carvalho Cale, 
ro será o cerne do Simpósio 
que os días 23, 24 e 25 de 
Novembro celebren a AS,PG 
e o Departamento de Filolo, 
xias Francesa e Galego, Portu, 
guesa da Universidade da Co, 
ruña. Baixo o título "Ricardo 
Carvalho Calero. Memória 
do século" en distintas sesións 
revisarase a sua investigación 
lingüística e literária, a narra, 
tiva, a poesia, o teatro, a in, 
tervención política e cultural 
e a sua dimensión humana. 

O amplo número de partid, 
pan.tes do simpósio dá medí, 
da tamén dos investigadores 
que se adentraron na obra de 
Calero amáis de recoller un, 
ha manchea dos múltiples 
discípulos que o profesor dei, 
xou. José Luis Rodríguez Fer, 
nández, Elias T arres, Arturo 
Casas, Manuel Forcadela, 
Carlos Paulo Martínez Perei, 

X. CARBALLA 

gal. Teresa López entende 
que, a tal altura, é "indubi, 
dábel que os seus estudos . 
marcaron a investigación li, 
terária posterior. A maior 
parte dos que agora dan au, 

-las de galego tiveron unha 
referéncia necesária nas suas 
obras e asistiron ao seu ma, 
xistério". 

O 25 de Marzo en Ferrol, a 
sua cidade natal, a campa, 
ñia de teatro Manivela es, 
treará a sua obra Auto do 
prisioneiro, a inda nunca re, 
presentada. T rátase dun ac, 
to promovido polo Concello 
de Ferrol que, xunto cos de 
Santiago e Lugo acordaron · 
a celebración de várias acti, 
vidades de homenaxe a Car, 
valho Calero ao se tratar das 
tres cidades ás que estaba 
máis vencellado. 

A Associac;.om Galega da 
Língua renderalle tributo o 
dia 25 en Compostela e o 
31 en Vigo cun acto no que 

Os dez anos marcan tamén o tem, 
po que a Académia dispón para 
que un escritor sexa nomeado pa, 
ra o Dia das Letras Galegas. Son 
várias as voces que xa se fixeron 
ouvir defendendo que a obra lite, 
rária e investigadora de Ricardo 
Carvalho Calero merece a rnaior 
consideración que outorga a Ac:a, 
démia Galega para que o seu n0' 
me se propoña en firme para o 
próximo ano. A asociación rein, 
tegracionista Artábria de Ferrol 
foi a primeira en facer a petición. 

ro, Basílio Losada, Pilar Pa, 
llarés, Xosé Mª Álvarez Các, 
camo, Francisco Pillado 
Maior, Araceli Herrero, Joam 
Guisam, Xosé Ramón Barreiro, 
José Martinho Santalha, Xusto 
González Beramendi, Aurora 
Marco, Miguel Anxo Femán 

Vello, Mª Victoria Carballo, 
Galero, Isaac Diaz Pardo e Dario 
Villanueva participarán no en, 
contra coordinado por Teresa 
López e Francisco Salinas Portu, 

participarán Isaac Alonso 
Estravis, José M. Monteiro San, 
talha e Manuela Ribeiro Cascu, 
do, moderados pola presidenta 
da AGAL, Mª do Carmo Enrí, 
quez Salido. • 

REIVINDICAMOS O IMENSO VALOR 
DA CERNA DE CARVALHO 

A A sociac;:om Galega da Ungua convoca, 
n na manhá deste ábado, 25 de Marc;:o, a 
umha Jornada de Hamenagem ao Professar fü, 
cardo Carvallw Calero a celebrar na Faculdade 
de Fil l gia da Univer idade de Santiag . 
O servo o programa e vej que se realiza um 
c nvite abert a numer colectivos para 
exporem publicamente a memória das suas 
actividades. Congratulo,me porque sei que 

te era espfrito do no so audoso professor. 

Eu nom tivem a honra de ser seu aluno. Conhe, 
cim o seu nome de jeito puramente casual. Ain, 
da nom existía a matéria de Língua e Literatura 
(Galegas) no ensino secundário. No Instituto de 
Ortigueira um inesquedvel professor asturiano 
argumentou a necessidade de que conhecésse, 
mos a actualidade do nosso proprio idioma antes 
de acedermos a Universidade e incluiu no currí, 
culo de Espanhol este objectivo. Foi deste jeito 
como consultamos bibliografia e apareceu o nD' 
me: Ricardo Carvalho Calero. Nada nos dizia 
nessa altura. Pouco mais conseguimos que co, 
piar acastrapado algum fragmento do seu Probfe, 
mas da Língua Galega. Obviamente intuímos 
que o autor devera ser importantíssimo no seu 
tempo e pensamos que nom estaría no mundo 
dos vivos. "Aqui antes houvo gente bem impor, 
tan.te", comentamos entre nós. 

Chegamos a universidade e organizarom,se as 
I(as) Jornadas de Poesía Galega, Portuguesa e 
Brasileira. Na Faculdade de Filología recitá, 
rom Manuel Maria, Bemardino Graña, Ferrín, 
Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andra, 
de e Cláudio Murilo. Ali estava também o 
mestre Carvalho Calero e ali escuitamos por 
primeira vez o seu verbo pausado, exacto e 

BERNARDO PENABADE 

profundo. Abraiante! Desde esse mesmo dia 
D. Ricardo converteu,se num verdadeiro mito 
vivente que c:ada manhá víamos passar pon, 
tualmente para o seu modesto gabinete, sem, 
pre apoiado no cajato e a boina cobrindo 
aquela cabec;:a pelada repleta de ciencia. 

Lembro cinematograficamente a apresentac;.om 
em Compostela do Sérima soidad.e de Pilar Palla, 
rés. Estava tam emocionado como se a obra fos, 
se sua, porque era um docente que se sentia to, 
talmente projectado nos resultados do seu alu, 
nado. Depois muitos colegas seguimos pratica, 
mente a totalidade dos seus discursos públicos 
em Compostela. No recordo está um orador ge, 
nial, que resultava emotivo para o auditório que 

· enchia as salas. Era o público fiel que sempre o 
acompanhava e c:ada vez iam,se sumando uns ..e 
outros. Quem pode esquecer o salom de actos 
da Faculdade de Económicas repleto ouvindo 
com entusiasmo o seu discurso lúcido e vívido 
com motivo da constituic;.om da Mesa Pala 
Normalización Lingüística? Toda a forc;.a dum, 
ha Galiza histórica enlac;.ando,se em harmónica 
simbiose, transmitindo o testemunho a umha 
juventude com toda a forc;.a vital. Rostas ver, 
melhos e suorosos, lágrimas nos olhos e toda a 
concorrencia em pé ovacionando o mestre. 

Ao ser humano chegou, Jhe a sua hora ,é a lei, 
e passárom já dez anos. E um período suficien, 
te para avaliar que permanece do espírito de 
Ricardo Carvalho Calero. Houvo em quem 
deixou a semente da erudic;.om, houvo em 
quem prendeu a sua sensibilidade criativa ou 
a especialíssima técnica oratória. Em todas e 
todos está vivo o compromisso-integral com 
esta T erra, desde a máis firme convicc;.om, an, 

tepondo QS interesses colectivos aos partícula, 
res e/ou puramente crematísticos. 

A dez anos do seu passamento a palavra de 
Carvalho Calero é umha erva vizosa. Está no 
verso ou na coluna jornalística de Pilar Palla, 
rés, na estratégia didáctica de Elvira Souto, 
está dentro e fora do Parlamento Galega, nos 
Concelhos de Ferrol, Compostela, Lugo e em 
tantos outros. O discurso de Carvalho Calero 
ecoa nos ouvidos de quem integram as fr, 
mandades da Fala, a Associac;.om Galega da 
Língua, a Asociación Sócio,Pedagóxica Ga, 
lega, a Mesa Pola Normalización Lingüística 
e todos aqueles outros colectivos que de, 
fendem a dignidade humana nesta terra. 

A biografía de Carvalho Calero permite,nos 
albiscar o caminho completo de jeito que nom 
nos angustiemos numha etapa concreta por di, 
fícil que esta for. Perante os obstáculos, muita 
perseveranc;.a; o desánimo nunca. Com pouco 
mais de vinte anos, o nosso mestre estava li, 
cenciado em duas carreiras e já tinha contri, 
buído as mais importarl.tes empresas colectivas 
da nac;.om galega. Padeceu a repressom e tivo 
que estar cinco anos fora da Galiza e mais de 
vinte no ensino privado procurando a sobre, 
vivencia. No entanto chegou,lhe o tempo e 
foi capaz de transmitir o facha do galeguismo 
histórico aos círculos intelectuais deste país. 

Dez anos depois ,mais ou menos activos; vi, 
zosos, chamuscados ou queimados; sempre si, 
lenciados e marginalizados, aqui estamos. 
Somos legiom que batemos com as nossas 
bandeiras brancas e reivindicamos essa Gali, 
za que sonhava o nosso mestre. + · 

~ RAMIRO FONTE 

Z querelo, afeccioneime a en, 
trar nos museos de guerra. Non podo 
asegurar se isto se debe á vontade de 
recuperar certas causas da infancia 
(as grandes batallas cos soldados de 
plástico que argallabamos os amigos 
da miña vila) ou ó anxo da historia 
de Walter Benjamin, que acabou por 
adonarse, coas súas asas de lume e de 
redención, dalgún dos meus poemas, 
dos meus pensamentos. O certo é 
que moitas das causas que teño 
aprendido aquí proceden da visita ós, 
museos de guerra ou (por que non 
dicilo tamén) ó Museo de Historia 
Natural, se cadra o meu favorito de 
tódolos de Londres. Un día, xa lon, 
xano, visitando Waterloo, e contem, 
plan.do o val desde a pµámide con, 
memorativa desta famosa batalla 
tiven, por vez primeira, algo seme, 
liante ó que debe ser o aÍTQuto dun 
converso e cheguei á conclusión de 
que tódolos nasos vales foron algún 
día un campo de batalla. 

~o decatarme de case tódolos 
poemas que comezo estes meses e 
que deixo sen rematar, parten da 
vella máxima da Poética de Aristó, 
teles que di que a poesía é máis verí, 
dica cá historia, o que eu me atrevo a 
interpretar dicindo que non é que se 
opoña á historia senón que na poesía 
pode estar presente unha ollada máis 
verdadeira cara á historia cá dos his, 
toriadores. En fin, voume deixar de 
consideracións filosóficas porque o 
único que eu quera historiar nesta 
pequena crónica é o feito de terme 
atopado, a outra mañá, un Museo do 
Exército escondido entre as n)as posh 
e sempre amables de Chelsea. Entra, 
mos nel a penas uns minutos (xa 
volveremos), pero a grande sorpresa 
foi ver nunha vitrina de cristal, a 
carón dunha fermosa maqueta na 
que se reproduce toda a batalla, o 
esquelete do cabalo favorito de Na, 
poleón, que seica se-chamaba Ma, 
rengo, e que era un cabalo árabe. Os 
ingles~s, que conservan as causas 
martas e as vivas, xuntaron os seus 
ósos despois de morto o -cabalo (creo 
que incluso dan a data do seu falece, 
mento) e puxéronos aquí. 

~n sei que nunca fun afecciona, 
do a ningún tipo de condotieros, se 
c:adra pola sombra que a estatua do 
dictador ferrolán, erixida na Praza de 
España, deixaba no chan que a miña 
adolescencia tripou un milleiro de 
veces. T ampouco son moi partidario 
dos pequenos napoleóns, ós que un 
soe atapar en tódolos campos da vida, 
e non só nos de batalla. Sorprendeu, 
me, sen embargo, ese esquelete e, alí, 
no recanto do Museo do Exército, 
abofé que queda mellar ca eses caba, 
los disecados que penduraban do teito 
da Tate Gallery, como emblema desta 
posmodernidade milenarista na que 
seica vivimos agora. Se boa parte da 
arte moderna asaltou xa o palacio de 
inverno da arte tradicional, a casa 
áurea do museo~ ¿por qué non irnos 
asaltar tamén os museos de guerra? Os 
clásicos da modemidade, Benjamín 
entre eles, dicían que todo documen, 
to de cultura acubillaba un documen, 
to de barbarie. Nos documentos de 
barbarie, sempre atopamos liñas re, 
<lactadas por todo tipo de poetas e 
poetastros. Este esquelete de cabalo 
chamado Marengo, que seica foi de 
Napoleón, reclama a ollada non dun 
historiador, non dun deses artistas 
conceptuais que sempre queren gañar 
moitos cartas. Reclama a ollada dun 
poeta. Merece que o salvemos desa 
vitrina de cristal. Merece que non 
poida xamais agallopar ó seu lombo 
ningún outro xinete da apoc:alipse. • 

/ 
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• AS ... PG e CIG convocan -
as primeiras xomadas de cultura popular na escala· 
Arrancan o Xoves 23 de Marzo 
as oitavas xomadas de 
Educación Especial, organizadas 
pola AS-PG e a CIG, e que se 
van celebrar no coléxio de San 
Pedro de Visma na Coruña. Al
teracións na linguaxe,e modelo 
curricular adaptado ás necesida
des educativas especiais centran 
os dous seminários incluídos 
nas xomadas do 23, 24 e 25 de 
Marzo. A asociación "Sindrome 
de Down" de Compostela expo
ñerá a sua labor e tamén esta · 
programada para o Venres 24 
unha visita á unidade de paralí-

ticos cerebrais.do coléxio San 
Pedro de Visma. A comunidade 
xitana tamén terá o seu oco nas 
xomadas, con ponentes da Aso
ciación Sócio Pedagóxica 
"Chavós", que. explica as expe
riéncias de intervencion e apre
senta materiais didácticos diri
xidos a esta comunidade. Unha 
semana despois, os dhs 31 de 
Marzo e 1 de Abril, teñen lugar 
no Museo do Povo Galego, en 
Santiago, as primeiras xomadas 
de "Cultura Popular na Escola", 
que reune a músicos e educado
res. "Recriar a tradición" e "A 

música galega na escola" son os 
tí tu los dos dous seminários. Ex
plicar a metodoloxia para que 
"a nosa música se convirta nun 
instrumento de traballo 
habitual na aula de Educación 
Musical" é un dos obxectivos 
das xomadas. Participan Pablo 
Nogueira, de Treixadura, 
Magoia Bodega, de Muxicas, o · 
etnógrafo Clodio González Pé
rez e Antón Castro, mestre e 
membro de Fuxan os Ventas. 
Para reservar a praza, é preciso 
chamar aos telefones 
981278259 e 981595854.• 

•.....................................................................................•................... 

• Fisterra, 
mellar pélícula e 
dirección na gala 
daAGAPI 
Actores e actrices galardoaron 
aos seus compañeiros de 
profisión na gala dos prémios da 
Asociación Galega de Produtoras 
Independentes (Agapi), que se 
celebrou na noite do Sábado 18 
de Marzo en Pontevedra. A pe
lícula Fisterra recebeu tres 
prémios: ao mellar director, Xa
vier Villaverde, á mellor pelícu
la e ao mellar son. A película 
Flores de otro mundo, de lciar 
Bollain, foi considerada polos 
cen profesionais que emiten vo
to, como o mellor filme español. 
En canto aos intérpretes, Uxia 
Blanco e Gonzalo Uriarte fixé
ronse cos galardóns Agapi polo 
seu traballo en A línguas das 
bolboretas, de José Luis Cuerda. 
Por outra parte, a película Arde 
amor, de Raul Veiga, levouse o 
prémio á mellar dirección de 
produción, mellor guión 
orixinal :-eompartiqo coa curta-

Fotograma de F°istena. 

metraxeA ti como se che di adeus, 
de Beatriz Santana- e mellor 
montaxe. Outro traballo que 
mereceu a distinción, no aparta
do de produción televisiva, foi 
Chambo, o programa musical da 
TVG conducido por Belen Re
gueira e dirixido por Xaime Fan
diño. A TVG ven de suspender 
a continuidade do programa po
lo que Fandiño sinalou a impór
tancia deste recoñecemento pa
ra unha futura continuidade do 
espazo. Percebeiros foi considera-

do o mellor ducumental, Adi.vi
ña, adiviña, o mellar traballo de 
animación, Tren, non é un xogo, 
o mellor publicitário, e Rapabes
tas, a mellor produción en 
video. A banda sonora 
distinguida correspondeu a A ro
sa de pedra, cos grupos Berrogüet
to e Leilia. O premio honorífico 
"Femando Rey" recaiu no distri
buidor Ernílio Baños.• 

• Fállanse 
,, . 

os premios 
de relatos 
'Costa da Marte' 
O cuarto concurso de relatos 
"Costa da Morte", organizado 
polas equipas de normalización 
lingüística da zona, xa está falla-

-do. No primeiro nível os gaña
dores foron Laura Canosa, de 
Cee, con dous relatos, Sabela 
Ramos, da mesma vila, Rocío 
Suarez, de Malpica, e Carmen 
Marina Vidal, de Zas-Baio. No 
segundo nível os premiados fo
ron Pablo Blanco, de Zas- Baio, 

Os Di.arios de Syra Alonso, apresentados ao pé da sua casa de Santa Cruz de Oleiros 
o -auditório do Pazo das Torres de Santa Cruz de Oleiros acolleu o pasado xoves día 16 de Marzo a 
apresentación dos Diarios de Syra Alonso, publicados pola colección Mulleres de A Nosa Terra. O 
Concello d~- Oleiros e a Fundación Municipal de Cultura organizaron o acto que se celebrou a pou
cos metros de onde Syra Alonso pasou o tempo máis feliz da sua vida xunto co pintor Francisco Mi
guel, xusto antes de que este fose asasinado acusado de conspirar contra o golpe militar de 1936. Sy
ra marchªria para México cos seus tres fillos e só agora, máis de cincuenta anos despois de seren es
critos é que volven ao lugar de onde fuxiu. A Casa da Felicidade , como eles a chamaban, foi referén
cia obrigada na ~presentación de Santa Cruz na que participaron a alcaldesa de Oleiros, Ester Pita, a direc
tora de teatro, Anxeles Cuña Bóveda, a tradutora do libro, Anxos Sumai e a xomalista Carme Vidal. • 

Patricia Conde, de Vimianzo, 
Raquel Diaz, de Camota, 
Miguel Monte, de Ponteceso, 
Maria Piñeiro, de Cee, Xosé 
Luis Souto, de Zas-Baio e Serxio 
Trillo, con dous relatos, de Vi
rnianzo, O vindeiro 22 de Maio 
entregaranse os prémios nas 
duas categorias, de vintecinco 
mil pesetas e quince mil respei
tivamente. • 

•Convocano 
prémio de poesia 
'Martín Códax' 
Até o 7 de Abril teñen como 
data límite todos os interesados 
en participar no prémio de poe
sia "Martín Codax", que chega á 
oitava edición. As adegas que 
poñen título a este prémio diri
xen a convocatória a todos os 
poetas que o desexen en lfngua 
galega, poñendo como 
condición unha extensión míni
ma de cincocentos versos inédi
tos. O certame conta coa patro
cínio da editorial Galaxia, que 
publica a primeira edición do 
texto gañador. Foron premiadas 
nas anteriores edicións Xavier 
Rodríguez Barrio, Xosé Manuel 
Velez, Dario Xohán Cabana, 
Xesus Franco, Miguel Anxo Fer
nán-Vello, Román Raña e Mar
ta Dacosta.• 

•Preparan 
o festival 'Trece 
Gatos Rock' 
en Melide 
En Melide xa teñen un cartaz 
con seis grupos para o "Trece 
Gatos Rock", un festival que se 
vai celebrar o vindeiro 19 de 
Abril. Porretas, Lujuria, A Palo 
Seko, Los Feliz , The Kambotes e 
Mestizaxe son as bandas que ac
tuarán no pavillón municipal de 
Melide. A entrada custa antici
pada 1. 700 pesetas e na billetei
ra 2.000. Máis información no 
pub Gatos e Cervexeria 13 de 
Melide.• 

•En pé de-foto, 
unha chamada 
aos fotógrafos 
Catorce fotografos de toda Gali
za compoñen o colectivo Foco 
Libre, que xunto ao concello de 
Ourense, convoca "Ourense en 
pé de foto", unha chamada aos 
fotografos "coa finalidade de re
flectir a través das suas imaxes a 
visión particular da realidade 
ourensá no ano 2000 e durante 
os vindeiros días 20 e 21 de 
Abril deste ano". Vinte cinco 
fotógrafos serán seleccionados 
para pasar eses dous dias na 
cidade das Burgas e, despois, en
viar o resultado do seu traballo, 
tres obras, ao apartado de corre
os 219 de Ourense especifican
do "Colectivo Foco Libre, II 
Edición Ourense en pé de foto". 
O mesmo apartado serve para 
enviar a solicitude de 
participación antes do 10 de 
Ahril. As obras van ser expostas 
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na proxima edición do Outono 
Fotográfico.• 

• Os Carunchos 
gravan o segundo 
disco en directo 
Unha actuación en directo no 
centro cultural de Matamá, bai
rro de Vigo, o Venres 24 de 
Marzo será a base do segundo 
disco do grupo Os Carunchos. 
Para esta actuación convidan ao 
público a participar de forma 
gratuíta a partires das nove e 
media da noite. • 

•Cantos 
para a mocidade 
en Ourense 
Chega a sua decimosétima edi
ción o concurso de contos que 
organizan a Casa da Xuventude 
en Ourense e a Agrupación de 
Libreiros, dirixidos á mocidade. 
A convocatória ábrese a rapaces 
e rapazas en tre catorce e trinta 
anos, estabelecendo un prirneiro 
prémio de cen mil pesetas e ca
tre accesit, dous deles reservados 
aos menores de dezasete anos, 
de vintecinco mil pesetas cada 
un. O prazo para participar no 
concurso, do que sairon gañado
res en anteriores edición Xosé 
Carlos Caneiro, Sechu Sende, 
An Alfaya, Antón Riveiro Coe
llo e Paula Carballeira, entre 
outros, remata o 25 de Abril. O 
fallo farase público o Dia das Le, 
tras Galegas.• 

Manuel Colmeiro. 

•Rodanun 
documental 
sobre Colmeiro 
Formando parte dunha série de 
televisión sobre a vida e obra 
dos pintores galegas, Ignacio Vi
lar gravou o Martes 21 de Marzo 
un documental sobre Colmeiro. 
A rodaxe tivo lugar na liña de 
tren Vigo-Monforte, evocando a 
viaxe que o pintor füco desde 
Vigo até Margacide, en Silleda, 
cando retomou de Bos Aires en 
1926. Vilar, ourensán, realizou 
anteriormente as curtametraxes 
O Cambio e Disonancias. T amén 
é autor de Polisons, unha repor
taxe emitida pola canle de TV 
europea Arte. O documental so
bre Colmeiro é unha 
coprodución da produtora Faro e 
Via Lactea Filmes-• 
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Difundir o 
rock 

. 
progresivo 
'por paixón' 

ntulo: Margen. Revista de Música Innova
doras. 

Edita: Rafa Dorado. 

Rafa Dorado acaba de chegar 
do "Baja Prog", un festival de 
rock progresivo que se celebra 
en Mexicali, no estado de Baja 
California, Estados Unidos. Un 
dos convidados era o baixista 
do grupo King Crimson, un mi
lo para todo os afeizoados a es
te estilo de música. Posibel
mente o vindeiro número de 
Margen inclua unha entrevista 
con e te músico porque Rafa 
Dorado é o responsábel desta 
revista, nacida hai sete anos, 
que elabora en Lugo e distribue 
por sete países, entre os que se 
incluen Franza, Estados Uni
do , Portugal e México. 

O primeiro número de Margen 
tiña cuarenta páxinas e nada de 
publicidade. A sua apariéncia 
era moi diferente á que ten o 
número vinte que ven, ade
mais, acompañado de dous CDs 
nos que se pode escoitar a músi
ca da que se fala na revista. Da
q ue l primeiro número, Rafa 
Dorado tirou trescentos exem
plares; agora ~ tiraxe é de mil 
cincccentos. "E unha cifra cati
va se se compara coas publica
ció ns convencionais pero os 
custes están cubertos. Se algun 
dia perdera carros ou non hou
bera demanda, teria que deixa
lo", comenta o re ponsábel de 

Margen, que explica que "os es
tilos tratados na revista van 
desde rock progresivo até músi
ca electrónica pasando pola fu
sión, son estilos para os que ca, 
se non hai publicacións". A re
vista non se pode atopar nos 
quiosques, como tampouco os 
discos reseñados son habituais 
nas tendas. 

_..,, 

Salitre 
Jaureguizar , 

Feita en castelán, tamén se dis
tribue nos Estados Unidos. "A 
distribuidora probou sen dema
siada confianza polo idioma. 
Gastaban da revista pero a que
rían en inglés. Ao final funcio
nou entre persoas bilingues que 
querían enteirarse do que conte
ce no mundo do rock progresi
vo", di Rafa Dorado. Através da 

intemet, a rede de colaboradores, 
esparexidos por todo o mundo, 
envian os seus artigos, críticas e 
entrevistas. Se hai que traducilas, 
faino Dorado. A maquetación re
·alízaa xunto a Suso Mouriz . 

Dentro do Estado, Asturias é o 
lugar no que conta con máis 
subscritores, seguido de Barce
lona e V aléncia; na Galiza, non 
tivo eco nos seus sete anos de 
vida. "Padecemos o mesmo pro
blema que todos os estilos que 
non entran na radio-fórmula . . 
Pero sigo fa-
céndoo por 
paixón. Co-
mecei como "Padecemos 
un afeizoado 
desta música o mesmo 
e dese xeito problema 
continuo", que todos os -
comenta Ra- estilos que fa Dorado. 
Por susposto non entran 
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canta de libros 

Ocademo 
de Lino Braxe 
"Estes relatos emocionan, conmoven 
e, sobre todo, animan. Fan soltar as 
amarras que nos teñen suxei, 
tos ao norai en
ferruxado da ruti
na, do conformis
mo e do peirao 
das trapalladas 
prescindibles". As 
palabras de 
Manuel Rivas para 
A cor do ceo, de 
Lino Braxe, falan 
dun libro insólito 
na literatura galega, 
"o libro dun corsa
rio". Os relatos de 
Braxe recollen personaxes de mar e de 
bandoleiros de lenda, de almas divaga
doras e de mulleres aborrecidas. En Xe
rais. + 

A emoción poética 
· O home é un ser cultural através da 

·----~-------!---'palabra e a palabra do poeta, non é a 
auncnarlatán, senón que é capaz e 
estimularnos ata o punto de nos trans
ladar á toma de consciencia de sentir

que non vive na radio~ 
aeMargen, 
senon que 
traballa co-
mo autóno-
mo, o que lle 
permite ir 
aos festivais 
co seu es-
tand. Nestes 
eventos con
segue non só 

fórmula. 
Pero sigo 
facéndoo por 

. , " paixon, 
comenta 
Rafa Dorado 

públicidade, senón máis con
tactos. Músicas desde el abismo 
é o título dos CDs de obséquio, 
que inclue a Charles Carpen
ter, David Vicent, Misterio 
Fantástico, Robert Rich e Je
remy Peyton, entre outros. 
Margen ten un apartado de co
rreos, o 465 de Lugo, co código 
postal 2 7 .080, e un correo elec
trónico, margen@arrakis. es. 
Pode visitarse na páxina 
http://www.arrakis.es/-margen • 

A.ESTÉVEZ 

nos homes". O psi
quiatra e pintor Fidel 
Vidal é o autor de 
Anatomia da 
emoción poética, no 
que através de autores 
como Manuel Antó
nio, Luís Seoane, Avi
lés de Taramancos, 
Miguel Anxo Femán 
Vello, Manuel Rivas e 
Cesáreo Sánchez, entre 
outros, amasa como gracias as suas pa
labras "somos capees de ver roáis alá da 
razón". Luces de Galicia promove este 
estudo, publicado por Ediciós do Cas
tro.+ 

Viaxe pola Galiza 
de princípio de século 
A escritora e viaxeira inglesa C.Gas
quoine Hartley publicou en 1911, en 
inglés, Un verán 
en Galicia, un 
libro no que 
afonda nas carac
terísticas diferen
ciais de Galiza co
mo un país con 
personalidade pró
pria. "Eu procura
ba unha España 
que coñecera había 
dez anos en Anda
lucia. Ao final da
quela primeira ma
ñá en Vigo sentíame 
desconcertada, case como se me enga-
nara no camiño e estivese nun país 
que non coñecia. Estou neutra Espa-
ña, dixen para min". Xosé Maria Gó

ez-Gl:emen:te-vert~g(')-e-e5'~_,._.~ 

crito por Gasquoine Hartley. Editado 
en Galaxia.+ -

Histórias 
de James Petras 
Non é habitual que James Petras se 
aparte do ensaio para facer 
simplesmente 
literatura. Pero 
os seus relatos, 
xurdidos en dife
rentes etapas, 
apareceron en 
1997 en Chile 
baixo o título Es
cribiendo histo• 
rias. Agora edíta
os no Estado T xa
laparta. Asesor do 
Movemento Sen 
T erra de Brasil e da 
Frente Nacional 
Zapatista de México, Petras mergulla 
os seus relatos na loita pola dignidade 
humana.+ 
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Transgresión 
na casa 

Título: Estáncias. 
Lugar: Delegarción do Coléxio de Arqui
tectos en Vigo. 

Data: Do 2 de Marzo ao 9 de Abril. 

Son artistas e apresentan as suas 
particulares visións das estáncias 
da casa. Lugar de recollida e do, 
mínio do privado, o fogar cobra 
nas mans destes novos criadores 
un ton reflexivo crítico que, por 
veces, mesmo se toma tortuoso. 
As formas que os arquitectos de, 
señan en busca do benestar con 
propostas funcionais son agora 
propostas incómodas que, lonxe 
da corrección das casas ados_g.das 
ou dos apartamentos que apro, 
veitan os metros ao máximo, re, 
definen o ámbito cotiá alonxán, 
doo da imaxe de que todo vai" 
ben entre as catre paredes. Ai 
está senón a "galería dos retra, 
tos" de Drea, fotografías familia, 
res que se mostran tortuosas, co, 
ma monstros iluminados dunha 
xeneaoloxia que non sempre é 
amábel. Ou a "sala de xogos" de 
Loren Ares, un futbolin espeta, 
do no meio dun espazo que só 
rebenta a vista do espectador 
cando se decata de que os xoga, 
dores dos dous equipos unen as -
suas forzas contra un que se 
mostra distinto. As regras do xo, 
go mudan para deixar á vista 
unha obra tramada coma un be, 
rro contra a intoleráncia. O ob, 
xecto ven ser o mesmo, o futbo, 
lin tantas veces repetido, pero a 
obra do artista consiste en trocar 
a dirección dos xogadores para 
incordiar cunha mensaxe que se 
apresenta coma elemento funda, 

mental na criación: a esixéncia 
do direito a ser distinto. 

E asi, estes alumnos dos distintos 
niveis da Faculdade de Belas Ar, 
tes de Pontevedra van dando 
conta da sua particular visión da 
casa, nunha exposición que aco, 
lle o Coléxio de Arquitectos e 
que mostra o traballo dos novos 
criadores: Nomes maiormente de 
mulleres que se adentran nun es, 
pazono que o seu xénero perma, 
neceu pechado xeración tras xe, 
ración. Marta Gefael vístese con 
pel e lingua de porco para auto, 

· rretratarse coma un ser repunan, 
te nunha "cociña" que dista de 
dominar coma, con certeza, fixe, 
ron todas as mulleres que a pre, 
cederon; Eva Hemando fai en, 
caixe de Camariñas con fio de 
ouro na "sala de costura" e com, 

1 • ! _f .. 

pón unha obra con toda a minu, 
ciosidade das palilleiras da Costa 
da Marte; Macarena González 
insinua o carpo de muller detrás 
dunha adaptábel tea rosa no 
"vestidor"; Belén Magariños 
mostra os sons próprios na "sala 
de música" e Fabiola López entra 
nos urinários masculinos para 
atreverse a vestilos, puntada a 
puntada, con eróticas telas. 

Espazos dos que, coma diciamos, 
eliminouse a comodidade. No 
xar_din , Silvia lglésias carga ás 
ovellas con novelos a cores da 
sua própria lá, o mobiliário de 
Manuel Rey convértese nun im, 
posíbel xogo de formas das que a 
rutina fuxiu, e o dormitório de 
Rubén L. Ares nada ten a ver 
cun lugar de repouso e pracer. 
Como tampouco a "sala de co, 

mer" que nos apresenta Alex 
Mene a meio de duas fotografias 
garda referéncias con aquelas es, 
táncias de encentro e formas 
cumprimentadas pola tradición. 
Os dous autorretratos do artista 
ironizan cos bos modais cos que 
se coloca a cubertería e a vaixela 
dos domingos . Na exposición 
apréciase o domínio da fotografia 
como meio de expresión axeita, 
do para mostrar as inquedanzas 
criativas, a técnica que mostraba 
o instante 
preciso cada 
vez a topa 
maior oco en, 
tre os artistas 
plásticos para 
plasmar un 
discurso no 
que subvertir 
o próprio ob, 
xecto retrata, 
do . Son eles 
tamén os que, 
como Mene 
ou Gefael , 
optan por se 
poñer diante 
do obxectivo 
converténdo, 
se en suxeito 
e obxecto da 

Os alumnos 
dos distintos 
niveis da 
Faculdade 
de Belas 
Artes de 
Pontevedra 
van dando 
canta da sua 
particular 
visión 
da casa 

sua própria criación. Por fóra dos 
habitáculos, os dedos do pasean, 
te oferécense como visor do bai, 
rro, o que rodea a casa, nun in, 
terminábel percorrido que nos 
apresenta Roi Faz. 

Para o comisário da mostra, Xo, 
sé M. Buxán estamos diante de 
"estáncias de espellos nas que se 
reflicten as sombras dos seus ha, 
bitantes e dos seus obxectos". 
Estáncias imposibeis que incór, 
d ian e transgreden as mentes 
bempensantes. • 

MARIA LAXE 

ANOSA TERRA 
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Animal 
Revista cultural 
para todas as especies 

N úmero 8. Inverno de 2000. Prezo 500 pta. 
Dirixe: Francisco Macias. 
Edita: Edici6ns Positiva . 

Está escrito o editorial en defensa dun 
achegamento entre Galiza e Ponugal nun 
sentido polftico, social, cultural e econó
mico. Outro protagonista desee número é 
Mumia Abu,Jamal, condenado a morte 
nos Estados Unidos e dirix nte político 
de movimento de Liberación da 
povoación negra. Toda a polémica xurdi, 
da ao redor da matanza do porco recóllea 
esta revista ilustrando o pr6prio costume 
da mata. No apartado de criación, desta
can vários textos sobre o cibersexo e unha 
escolma de contos populares ciganos. + 

0 Correo da UNESCO 

Febreiro de 2000. Prez.o 500 pra. 

Dirixe: René Lefon. 
Edita: Organizaci6n das Naci6ns Unidas para 
a Educación, a Cultura e a Ciéncia. 

A celebración do Ano lnternacional da 
Paz centra a información verquida neste 
número. Através das experiéncias de Zaki 
Laidi, investigador no Centro de Esrudo e 
lnvestigaci6ns lnternacionais de Paris; 
Víctor Manuel, realizador de vídeos de 
denúncia da violéncia en Colómbia; Tian 
Huiping, unha nai chinesa que fundou a 

primeira escota 
especializada en 
nen autistas 
de codo o país; 
o enxeñeiro 
Francisco Ca, 

casas; o povo 
d Mali, que 

iniciou un proc o d paci, 
ficación e desarmam nto; agricultor (n, 

dios opostos ao produt s transxénicos 
outras, téntase implicar a povoación 
mundial e, moi especialmente, ao polf ti, 
cos do mundo desenvolvid , no aband , 
no da violéncia como mei para aumen, 
car o eus benefícios económicos e a sua 
influéncia. + 

Interesarte 
Número 7. Outono de 2000. Prezo 800 pta. 

Dirixe: David Barro. 
Edita: Galaxia. 

Neste número repásanse os grandes 
temas das artes. En arquitectura, Alfredo 
Vigo estuda a fachada da Catedral de 

W;"'. 

Sant iago que 
dá á Praza do 
Obradoiro e 
David Barro 
entrevista a 
César Portela; 
en artes plás, 
t icas, Ramón 
Rozas analiza 
a profusión 
artística de 
Pontevedra, 
ao tempo 
que se infor

ma de vários autores, entre os 
que destacan Luís Seoane, Alberto Ba, 
rreiro e Irán do Espírito Santo. + 
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· Xarin, a f eSt~ 
./ ., .. ,, ... 

do lncio 
Con quince anes 
de história, grava 
o seu primeiro disco 

-0- A. ESTÉVEZ 

As pezas que o grupo Xarin re
c o 11 e no seu primeiro disco 
Gaiteiros do Incio, definición 
que fan deles mesmos, proce
den todas da sua zona, excepto 
unha delas, a Danza do EntTen-

zado de Allariz. "Tiñamos que 
incluíla porque, ainda que nos 
queda lonxe, somos os gaiteiros 
habituais da Festa do Boí de 
Allariz nos últimos anos", co
menta Nemésio Pérez, un dos 
Xarin. Xunto a el, compleJan o 
grupo dos gaiteiros do Incio 

DiJJe Berce ao Inimigo 

Agapi 99, 
unha festa sen cimentos . 

: 
Xa se di de vello que tentar comezar a casa polo cúmio non é do- : 
a.do. T ampoucou ten xeito deseñar o escaparate do nOSó ~údiov4.. : 
sual através dunha gala trunfalista que nesta ocasión nen sequer : 
foi quen de coídar os carto públicos desde QS que foi subsídiada. ~ 
Os fallos organizativo e a escasa presen~ de público nun ,ev~to 'l 
ideado con imaxe seguidista doutros certames e soci , 
tradición audiovisual non son con t-Odo o p¡:dr dest 
Na sua curta hist6ria viven entre o ráncio p~ecfp.ió 
visión que os emite en. horárto in.tempestivo e u 
rotación de galardóns que pon rubio ªº o:tes ' ~ 

Suso Femández, Alberto Fer-
nández, Óscar Sánchez, To to
no Valcárcel e Cosme Pombo. 
Quince anos transcorreron des
de que os Xarin comeza,ron a 
animar as verbenas no Incio, 
no Courel ou na Póvoa de Bro
llón. "O noso é música para 
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bailar, música de festa", sen
téncia Nemésio. 

Manuel l\-ivas completa aquel 
dito de Alvaro Cunqueiro no 
que afirmaba que "resistimos 
porque soñamQs" cun "resisti
mos porque endexamais deixa
mos de tocar". Faino despois de 
escoitar a Xarin. "Os pentagra
mas feridos do povo, pendurados 
como follas secas polos dedos do 
vento, toparon ali unha mocida
de de saber curandeiro. Os cora
zóns solitários desprendidos do 
retábulo histórico e carcomido 
acoparon a quentura vital dun 
fol indómito", es-

Ribas do Sil púxoos en contacto 
coa ourensá Zouma Records e, 
pésie que so tiña garantida a 
edición do disco o grupo gaña
dor, Xarin chamou a atención 
desta casa de discos. 

Os músicos de Xarin recollen e 
recrian pezas tradicionais. "É di
fícil combinar as posas ocupa
cións co traballo do grupo, pero 
é no verán, cando ternos máis 
actuacións, cando percuramos 
respeitar máis o funcionamento 
do grupo. Tocamos moitas fins 
de semana e incluso dun dia pa
ra outro", di Nemésio: "Ademais 

cos gaiteiros 

A participación 
no Festival 

acontece que un
ha vez que fas un
ha festa, é normal 
que conten ces 
mesmos gaiteiros 
para o ano se
guinte. Son datas 

de Santo Esteva 
aseguradas", en

,, 
puxoos 
en contacto 

crebe no disco. E 
gue os gaiteiros do 
Indo proclaman o 
espírito da festa co 
Valse de Carballal, 
Pasodobres do Car
ballal e de Pademe, 
para que a parella 
estreite lazos, ou a 
Muiñeira Os Airi
ños, coa que os 
gaiteiros "Airiños 
da Antigu_;i", da 
Ferreria-doirrcto-e-. 
predecesores dos 
Xarin, animaron 
durante anos a 
festa da comarca. 

gade. Ademais éla -
Festa do Boi, os 
Xarin son o grupo 

coa casa oficial da festa na-

do cionalista do 25 graJ.La --f-ª---·dtl-rrltn--. -~-1 
,, 

ourensa 
Zouma Records. 

"Non sabemos 
como vai influir o 
disco na nosa di-

A produción artís
tica correu a cá
rrego dos mem
bros do grupo. 
"Tiñamos moitas 
gañas de gravar un 
disco, de que al-
guén confiara en nós e nos dera 
un empurrón. Nun momento 
pensamos que era posíbel facelo 
sós; cun traballo autoeditado, 
pero nos botamos atrás pensan
do que o resultado non seria o 
meUor posíbel", conta Nemésio. 
Finalmente, a sua participación 
no Festival de Santo Estevo de 

námica de grupo. 
Normalmente vi
ñamos facendo a 
alborada da festa, 
a procesión e, se a 
orquestra quere 
descansar, substi
tuímolos nós un 

anaco", explica o tamborileiro. 
Criar ambiente é o obxectivo de 
Xarin, que remata o seu disco · 
cunha versión galega e trouleira 
dunha canción de Bonnie Tyler, 
a berros. "Segundo Grandio, que. 
mesturou o disco, empeñouse en 
que non sairamos do estudio sen 
tocala", ri Nemesio Pérez.t 

Os saltimbanquis no paraíso 

medusa 
,sotdo blanoo 

-,. 

[ 
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Autoretrato diante do cabalete (1884) • Galerna á entrada dun porto. 

•• 

Dionísio Fierros, 
o pintor do retrato nobre e o costume popular 
Unha mostra antolóxica organizada por Caixavigo e Ourense expón a obra do artista 

O pintor Dionísio Fierros (Ba, se conservan, confesa o seu e Industrial da Sociedade Eco, cional galega do XIX ainda tan rnorta en Ribadeo en 1942. 
Ilota, Cudillero 182 7) chegou contento a respeito da sua vida nómica de Amigos do País de pouco pintada. "Fierros pintou 
a Galiza en 1855 "co obxecto criativa. Pintor oficial con fei- Santiago no 1858 e polo que o algo máis que retratos e culti- "Todos os meus desexos cum-

J 
de pintar cadros de costumes tura académica a sua obra tíña, nomearian sócio de mérito da vou algo rnáis que pintura for, príronse respecto á Arte. Ben é 
daquel páís". Dunha prime ira se convertido en signo de gran, entidade. malmente académica; foi ta, verdade que nunca aspirei a 
estadía de tres anos en Com- deza. Ser retratado por Dioní- mén, ainda que só para si mes- imposíbeis ou cousas difíciles" 
postela -logo voltaria de 1872 sio Fierros era priviléxio duns Pillo de labregos asturianos, mo, un inquedo observador e escrebe nesas páxinas, na con:-
a 18 77- sairian os seus cadros . poucos e mostra de que o pro- Dionísio Fierros formouse da un cultivador de linguaxes no- fesión que mostra a sua satisfa-
Unha romaria das cercanias de prietário pertencia a un selecto man de José Madrazo e o seu fi- vas" explica Rosa Mª García ción co recoñecemento recebi-
Santiago, A muiñeira, De ruada . grupo de poderosos. · Máis de llo Federico. A comisária da Quiros e á mostra queda na ex, do, do que el tamén dá conta 
e Unha f amília galega que logo mil retratos asinou na sua pro- exposición de Caixavigo e Ou- posición nalguns dos seus ca- no relato. 
irían parar ás mans podentes lífica vida, de nobres coñecidos rense, Rosa Mª García Quiros dros costumistas e intimistas. 
daquel tempo. Bispos e nobres a persoas dG seu entorno fami, entende que para o artista a sua Aventúrase Xosé Manuel Ló, 
son retratados tamén por Fie- liar, incluíndo os seus próprios pintura era "máis que voca- Apenas se coñecen dados da pez Vázquez a calificar a obra 
rros na Compostela de fins do autorretratos. ción, ofício; un ofício que do- vida de Dionísio Fierros, o in, de Dionísio Fierros coma "pe, 
XIX. Son as duas faces máis re, mina como poucos, un ofício completo relato que el mesmo dra que serve de base á pintura 
presentativas da sua traxectó- Ao dicer de Xosé Manuel López que practica cunha dignidade deixou escrito foi composto galega e asturiana contempo-

,,. .. ria: a de pintor oficial que lle Y ázquez, Dionísio Fierros tiña os encomiábel, pero un ofício, ao logo polo seu neto, o recén fi, ránea" . A mo tra a erta en 
dá o substento e a de artista "retratos para sobreviver, intere, fin". nado Dionísio Gamallo Fie, Vigo, e que logo pasará por 
costumista avezado que recolle se nos cadros de costumes, con- rros. No meio do texto -repe- Ourense e Lug , achéganos a 
un ambiente popular que a el, cebidos como é típico no ro- Esmerouse asi na aprendizaxe tido en vários dos catálogos de parte da sua criación artí tica, 
natural de Astúrias, lle era mantismo, cun carácter científi- das técnicas que fixeron del un exposicións organizadas- os o traballo dun pintor d que, 
próximo. co antropblóxico". Cadros que retratista cotizado e oficial pe- follas desaparecen e é o neto pése á sua consideración histó, 

como o que recolle unha roma- ro tamén deixou ver a sua quen continua narrando a bio- rica, ainda hai abondo obra re-
Dionísio Fierros, nunhas pou- ria lle valerian o recoñecemento vertente anovadora mostrando, grafia do pintor tomando co- ferenciada e en paradeiro de -
cas páxinas por el asinadas que na Primeira Exposición Agrícola por exemplo, a sociedade tradi- mo referéncia o relato da avoa, coñecido.+ 

Procesión do Encontro en Ribadeo. Tres personaxes con sombreiro 
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van a tua casa 
Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá f? Chispa· forman 

a familia Bolechas. Con eles pasarás momentos divertidísimos: podes ir ao cine, facer maxia, 
xogar ás escondidas, lavar o can ou vivir outras moitas peripecias. 

· Pronto farás amistade con eles. 

Para levares á casa a familia Bolechas só tes q,ue encher este cupón: 

QUERO RECIBIR NA CASA A "OS BOLECUAS" 
~ 
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Porgué o camiño da novela? Por 
qué non escribiu máis poesía? 

Axiña ernpecei a escribir nove, 
las, cando estaba en Madrid, 
rnáis que novela, prosa surrealis, 
ta. Pero penso que no fondo son 
poeta. Corno di Costa Clavell, 
Morrer en Castrelo de Miño é un 
poema en prosa, nesta mesma 
do Atentado hai moita lírica po, 
lo medio, pero non sei, collín o 
camiño da novela e é nel onde 

... ;> me atopo rnáis a gusto, porque 
cando intentei algunhas veces 
escribir poesía, non me sae. 

Son fillo de labregos, todos os 
meus antepasados son labregos, e 
engado, afiadores e emigrantes. · 
Polas miñas veas corre sangue de 
todos estos personaxes, tan seme, 
llantes e tan distintos. Penso que 
nacín para ser afiador ou labrego, 
pero a vida me levou por outro 
camiño. De todos os xeitos, aínda 
que me quedara na aldea, mar, 
charía á emigradón, seguramente 
a Alemaña ou Arxentina ou a 

-México. Pero o meu soño, era ser 
labrego, vivir ben , estar na aldea 

Xosé Femández Ferreiro 
'Os anos de Brais Pinto fo ron os máis f ermosos 

ainda que os soños non se cumpriran' 

.. FRANCISCO x. FERNANDEZ NAVAL 

NARRAOOR PROLÍFICO, CON VOZ E ESTILO PROPIOS, POETA, XORNALIST A, MEMBRO FUNDADOR 00 GRUPO BRAIS 

PINTO, XOSÉ F'ERNÁNDEZ FERREIRO É AuTOR DALGUNHAS NOVELAS COMO MORRER EN CASTREW DE MIÑO 

OU A SAGA DUNA.FIADOR, QUE FORMAN PARTE XA DA NOSA MEMORIA COLECTIVA. HAf POUC'OS MESES PUBLI

COU A SUA ÚLTIMA NOVEI.A _Ü ATENTADO E PROXIMAMENTE, EN COMPAÑÍA COS RESTANTES MF.MBROS DE 

BRAIS PINTO, RECIBIRÁ UNHA HOMENAxE EN PONTECESO. AGORA CONVERSAMOS CON EL NA SÚA CASA NO 

MONTE ALTO DA 80RUÑA, A CARÓN DA SÚA MESA DE TRABALLO, DESDE A QUE SE VE O MAR 00 ÜRZÁN. 
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son máis que un afiador que escri, 
be. Diciame Novoneyra que eu 
era un señorito de aldea, home 
algo cliso hai, eu nacín na aldea, 
pero nunca traballei de labrego, e 
gustábame moito arar e andar cos 
carros e cas vacas. A aldea é o 
meu paraíso perdido, un mundo 
máxico, que está a desaparecer. 

Foi membro fundador do grupo 
Brais Pinto. Fáleme dese grupo de 
galegos no Madrid dos anos 50. 

Eu cheguei a Madrid no ano 54 
para estudiar xomalismo e foi ho, 
rrible. Madrid víñaseme entiba, a 
cidade podía comigo. Costoume 
moito traballo adaptarme e acle, 
mais non coñecía a ninguén. Na 
Escala de Periodismo había varios 
galegos, pero xa era galeguista, di, 
gamos, ou polo menos un galega 
consciente do que era Galicia, 
causa que os demais non eran e 
todos falaban castelán. Atopába, 
me só. Cando rematei xornalismo 
empecei a traballar con Cesáreo 
González, na súa productora cine, 
matográfica e entón apareceu en 
Madrid César Arias, que eu xa co, 
ñecera en Ourense e todos os do, 
mingos iamos ó Centro Galego,.6 
vello que estaba na Praza de 
Oriente, na rúa de San Quintín. 
Estabamos unha tarde de domin, 
go lendo os xornais galegas César 
e máis eu e nesto entra un rapaz 
moi novo, coxo e di con toda a 
naturalidadé do mundo: Boa5· tar, 
des. Nós levantamos a cabeza un 
pouco sorprendidos, porque alí 
ninguén falaba galega. Era Patiño. 
Aquela noite xa ceamos xuntos e 
naceu unha amizade moi grande. 
Pouco despois aparecen Ferrín, 
Bemardino Graña e Ramón Lo, 
renzo. Viamonos alí, sobre todo 
os fins de semana, os sábados e os 
domingos, e d~idimos fundar un 
grupo literario, tamén estaba Bau, 
tista. Nun bar que se chamaba os 
Mariscos, nel naceu Brais Pinto 
en 19 5 8. Os fundadores fornas: 
César Arias, Reimundo Patiño, 
Bautista Álvarez, Ramón Loren, 
zo, Méndez Ferrín, Bernardino 
Graña e máis eu. Posteriormente 
agregáronse Xosé Alexandre Cri, 
beiro e Herminio Barreiro. 

Seguiron mantendo a amizade. 

Os anos de Brais Pinto foron os 
máis ferrnosos da nosa vida. A 

amizade mantivémola todos sern, 
pre . Nós nunca cambiamos a 
chaqueta, nunca cobizarnos o 
poder, nós só amarnos a Galicia. 
E somos hoxe igual que eramos 
entón, só que moito máis vellos, 
e os nosos soños tampouco se 
curnpriron ,e penso que non se 
cumprirán nunca, alomenos 
mentres eu viva. Nós tiñamos 
unha idea romántica de Galicia, 
pero sabíamos ben o que quería, 
rnos, a proba é que inmedia, 
tarnente nos tomaron en serio, 
ernpezouse a falar de Brais Pinto 
ata en Í3os Aires e Ramón Piñei, 
ro mandounos unha carta dicin, 
do que Brais Pinto estaba unido 
para sempre ás letras galegas. Ac
tuabamos sen darlle importancia, 
esa importancia que ó parecer ti, 

vo .. . Brais Pinto é a xénese da 
UPG. Brais Pinto era contrario as 
teses de Piñeiro e de Galaxia ... 

Quizais Brais Pinto o que fixo 
foi agudizar as contradiccións 
que daquela existían no seo do 
galeguismo. 

Evidentemente. Sempre. garda, 
mos unha grande fidelidade os 
uns ós outros, e seguimos man, 
rendo a mesma amizade e fideli, 
dade, a mesma que lle gardamos a 
Galicia, agora quizais multiplica, 
da, xa que somos máis vellos e sa, 
bemos mellar por onde van as 
cousas. Eu sempre fun un home 
un pouco apolítico, a min a polí, 
tica sempre me deu noxo, doume 
conta sen embargo de que á polí-

ISABEL LONGUEIRA 

tica é rnoi difícil escaparlle, ocupa 
e manipula todo . Pero un home 
pode vivir 6 rnarxe da política e 
eu sempre tratei de evitala, aínda 
que me teñen tentado. Aquel so
ño de Brais Pinto que aínda segue 
nas nosas cabezas e nos nosos co, 
razóns. Naquel Madrid sitiado 
dos anos sesenta, no que non se 
podía abrir a boca, nós creamos 
un grupo literario nacionalista, o 
prirneiro que se creou fóra de Ga, 
licia por xente galega e é un gru, 
po que deu figuras moi importan, 
tes, fundamentais. 

Sempre escribiu en galego. 

O primeiro que eu escribíri na mi, 
ña vida foi unha novela longa e 
dinlla a ler a Don Florentito, así 

ANOSA TERRA 

foi como o coñecín . Eu tiven 
moita relación de amizade cos tres 
rnestres, Don Vi~ente, Don Ra, 
rnón e Don Florentino, pero co 
que máis trataba era con Don flo, 
ro que me invitaba a xelados. Ti, 
ven tamén relación con Risco, 
con Don Ramón tamén, pero me, 
nos. Leveille a novela, leuna e fu, 
na buscar a facenda, que era onde 
él traballaba. Subía eu polas esca, 
leiras e baixaba el con Ferro Cou, 
selo e con Leuter, un vello gale, 
guista ourensán, Eleuterio Salga, 
do. Don Florentino prensentou, 
me e díxolles "este rapaz escribe 
novelas en galega" e eles queda, 
ron así mirando para min corno 
sorprendidos e entón Don Floren
tino díxome "estes señores estive
ron na cárcel por escribir en gale, 
go". O día que rnorreu a rn iña 
avoa escribín o meu primeiro poe, 
ma, eu sempre escribfn en galego. 

Ten un vello proxecto de nove
la sobre os fu:xidos e os guerri
lleiros galegos no franquismo. 

Quería facer unha especie de tri, 
lo;cfa, a primeira é A Ceo Abe7-, 
to, unha novela -na que non tra, 
ta propiamente da guerra, pero 
fálase moito dela, lago estaría 
Agosto do 36 e logo esta. Sería 
unha novela moito máis longa, 
aínda que todo acontecería nun, 
ha noite . Sucede cando o ma
quis está practicamente desfeito 
e cada un anda por onde pode, 
eles véñense arrimando á aldea, 
que é onde se poden defender 
mellar, adernais pasou xa tempo 
e non os perseguen tanto ... 

Cal é a razón para elixir o ma
quis como motivo desta novela? 

Tiven un amigo, Manuel Rodrí, 
guez que o mataron no cárcere de 
Ourense ós vinte anos a garrote 
vil, e era maqui, andaba con Raúl. 
Era dos Peares. Adema.is eu vivín 
moito todo isto. Unha tarde che
garon os falanxistas nunha camiO' 
neta á rniña parroquia. Para que a 
xente Ues dixera onde estaban os 
fuxidos, colleron a todas as mulle, 
res, vellas e novas, metéronas no 
camión e leváronas 6 cuartel da 
garda civil. Árrn use un zarallón 
do carallo, crían que as ían matar. 
Eles pregúntan lle onde están 
fuxido e elas n n o poden dicir 
porque non o saben, non é que 
queiran ou non, saben que tán 
na serra, pero n n aben concreta
mente onde. El movfanse, hoxe 
estaban aquí e mañá uns quilóme, 
tros máis alá, elas saben que se es, 
conden na Serra da Corza, pero 
non saben onde. Lévanas 6 cuar, 
tel, durmen no patio, martas de 
frío e 6 día seguinte volve a ca, 
mioneta cas mulleres, todas rapa, 
das ó cero ... E unha vez que as bo, 
tan fóra, callen o pelo o tiran 6 ai, 
re e dinlles: "a próxima vez xa sa, 
bedes o que vos irnos facer" e a ca, 
mioneta vaise. Entón os maquis 
tornan represalias. Días despois Pª' 
ran a camioneta na estrada e din, 
lle ós falanxistas que se lles pasa 
algo ás mulleres, as familias deles 
tamén o van sufrir, xa que eles co, 
brarán vinganza. Os falanxistas 
colleron medo e nunca máis lle 
tocaron á xente. A novela conti, 
núa a partir de aquí, veñen os fa, 
lanxistas e a garda civil a buscalos, 
suben 6 monte con cabalas, hai ti, 
roteos, baixan mortos e feridos e 
finalmente plántalle lurne á serra 
que arde durante oi~o días. Os fu, 
xidos desaparecen, ninguén sabe 
se rnorreron ou se marcharon, e aí 
remataría a novela. • 
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DENDE O CEO, A NOVELA ESCRITA POLO MOZO MURGUIA 

EN CASTELÁN, EN PLENA EUFÓRIA ROMÁNTICA, FOI UN 

ÉXITO DE VENDAS NO SÉCULO XIX. Gozou DE NUMERO

SAS EDICIÓNS E MESMO SE TRADUCIU A OUTRAS LÍNGUAS 

EUROPEAS. AGOTADA A SUA ÉPOCA E A SUA RECEPCIÓN, 

COÑECEU UNHA SEGUNDA VIDA DENTRO DA BIBLIOTECA 

DE AUTORES GALLEGOS EN 1910, NUNHA EDICIÓN NA 

QUE O PRÓPRIO MURGUIA, XA VELLO, APARECIA NA CAPA 

RETRATADO POR FELIPE BELLO PrÑEIRo. Ernc1óNs A No

SA TERRA ABRE A . SUA COLECCIÓN DE CRIACIÓN 

LITERÁRIA FROITA DO TEMPO, DESTINADA AO PÚBLICO 

LEITOR XUVENIL, COA RESTAURACIÓN PARA A CULTURA 

GALEGA DA PRIMEIRA NOVELA 00 PERSONAXE AO QUE SE 

LLE ADICA ESTE ANO O DIA DAS LETRAS GALEGAS. CoA 

TRADUCIÓN AO GALEGO DE FRANpsco A. VIDAL, DEN

DE O CEO TRANSPIRA A NA TURALIDADE 00 IDIOMA QUE 
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MANUEL M URGUIA UTILIZARIA, SEN DÚBIDA, NO SEO 

DUNHA ÜALlZA NORMALIZADA. DEsLUMBRADO POLA ES

CRITA ROMÁNTICA, ASINA UNHA HISTÓRIA NA QUE A 

INICIACIÓN AO AMOR CONVÉRTESE EN PROTAGONISTA 

PRINCIPAL, UN DESPERTAR QUE CORRE PARELLO ÁS PRI

MEIRAS SENSACIÓNS E XOGOS DE DESAMOR E TODO DE-

. SENVOLVIOO NUN ESPAZO VITAL SITUADO ENTRE AS RI

BEIRAS DA ÜLLA, PADRÓN E AS RUAS DE COMPOSTELA. 

DO ÉXITO LITERARIO A INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

Nunca lle gustou a Murgufa a 
botica de seu pai, don Xoán 
Martínez e, desde moi novo, 
manifestou o seu gusto pola lec
tura e moi pouco aprecio polos 
estudios de farmacia, que o bo 
farmacéutico lle escollera para 
prever o seu futuro. 

As malas notas escolares e ese 
"perder o tempo con novelas", 
facilitaba -as-discusíóns entre pai 
e fillo, un porque desexaba para 
o seu primoxénito unha profe
sión segura e ben remunerada, e 
o outro porque adoeda por dedi
carse enteiramente ás letras. 

Desmotivado, diante de tan ma
los resultados académicos a pe
sar de ser un excelente lector, 
Murguía, propúxolle ao seu pai a 
posibilidade de seguir cos estu
dios en Madrid, porque os mes
tres de Santiago xa lle tiñan 
olleira; petición á que don Xo
án, non sen amasar certa des
confianza, accede. 

Pero o rapaz, con vinte anos 
cumpridos e co manuscrito 
dunha noveliña escrita, segun
do el conta, tres anos atrás, e 
que os seus amigos santiague
ses lle aplaudiron, realmente, 
non quere marchar para estu
diar farmacia e compracer así 
ao eu proxenitor, desde o fon
do do seu corazón está empu
rrándoo o atraente mundo lite
rario de Madrid e a grande 
p ibilidade edi oriai que hai 
na capital. 

Matricúlase na facultade de far
macia, para que pai lle iga 
mandando carros, pero o eu 
apousento son os salóns litera
rios da corte, ata que don Xoán 
se decata do engano e lle sus
pende os xiros. Daquela, Mur
gufa, sen di.fieiro e sen renunciar 
á súa querencia, en roáis dunha 
ocasión, egundo el mesmo con, 
ta, terá que durmir nos portais e 
nos bancos do xardfn do Retiro, 
ata que o seu tesón lle permite 
acadar o que quería. 

Entre os amigos que frecuenta 
na capital e que teñen a pacien
cia de escoitar os seus lamentos, 
está a familia de don Xosé María 
Chao, farmacéutico vigués e 
amigo de seu pai, a quen os 
aconteceres da política o levan a 
Madrid, xunto cos seus fillos. 

Será Eduardo Chao, fillo de don 
Xosé María, quen lle ofrece un 
pasto de redactor no periódico 
"La Iberia", que por ese entón 
dirixe don Pedro Calvo Asensio. 

Acept.ar o pasto obrigaríao a 
deixar a carreira e provocaríalle 
a inimizade con seu pai, así que, 

FRANCISCO A. VIDAL 

Murguía, despois de valorar os 
pros e os contras, renuncia a ese 
pasto pero ofrécelle aquel ma
nuscrito da noveliña que trou
xera con el de Santiago: "Desde 
el Cielo". 

• ASPIRACIÓN DE ESCRITOR. 
Cando esta novela apareceu nas 
librerías, Murguía conseguiu a 
aspiración máxima de todo es-

- critor~ que-a súa-obra-sexa-am
plamente difundida e apreciada 
polos lectores. A cualidade lite, 
raria da obra, ademais do estilo 
concordante cos gustos da épo
ca, convertérono nunha prome
sa literaria, a pesar de ser un es
critor descoñecido. 

Nun ano, o éxito acadado foi tal 
que o editor tivo que facer ata 
nove edicións, e foi traducida ao 
alemán, ao inglés, ao francés e 
dúas veces ao portugués. 

Logo viñeron máis novelas e no
vos éxitos. Finalmente Murguía 
é mellar comprendido polo pai e 
pode deixar a facultade de far, 
macia para dedicarse por enteiro 
ás letras; e cando no verán de 
1856 volve a casa paterna, faino 
convertido nunha das figuras li, 
terarias do momento. 

Sen embargo, non pasaran moi
tos anos ata que, Murguía, sacri, 
fique boa parte da súa fructífera 
carreira literaria para dedicar os 
eus esforzos ao que el coidaba 

unha necesidade de primeiro or, 
de para Galicia: o estudio, a 
análi e e a difusión da nosa his
toria; o apoio aos escritores en 
galego e o desefio dun ideario 
polf tico acorde coas necesidades 
do pafs.+ 

frCC1óN 5. 0 MELLOR 
FRANCÉS DE 
BARCELONA 

l. PENSA NAO Bieito lgrexas 
Anxo Angueira Galaxia 
Xerais 

2. GRUPO 
ABELIANO 

Xosé Cid Cabido NoN FrCX::ióN Xerais 

3. MORNING STAR 1. DICIONARIO 
Xosé Miranda FRASEOLÓXICO 
Xerais GALEGO 

R.A. Martfnez Seixo 
4. DEFECTO 2000 ANosa Terra 
Antoloxia de poetas 
dos noventa 
Letras da Cal 
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2. DIREITOS 
LINGÜÍSTICOS E 
CONTROL 
POLÍTICO 

Mª Pilar García Negro 
Laiovento 

3. ÜS PETROGLIFOS 
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Xerais 
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A voz 
do trevón. 
Unha aproximación 
a Finnegans Wake. 
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Fausto .e a guitarra portuguesa 
protagonistas 'do Intercéltico do Porto 
O festival folc desenvolverase entre ·as salas Coliseu e o Rivoli 
os dias 31 de Marzo e 1 e 2 de Abril 

-0-P.B. 

O cantautor Fausto vai ser o 
encargado de pechar a progra .. 
mación da undécima edición do 
Festival Intercéltico de Porto 
que se celebra os dias 31 de 
Marzo e 1 e 2 de Abril. Previa .. · 
mente, e até os cenários das 
duas salas máis importantes da 
cidade, o Coliseu e o teatro mu .. 
nicipal, Rivoli, achegaranse os 
galegos Múxicas, os irlandeses 
Lúnasa, os escoceses Ceolbeg, o 
basco Kepa Junkera, e unha 
boa representación de músicos 
tradicionais do país viciño. Ao 
carón, actividades paralelas que 
desta volta terán como protago .. 
nista a guitarra portuguesa. 

Fausto. 

coa participación dos Toca Rufar. 

Simultaneamente, a guitarra 
portuguesa é o instrumento en 
destaque na edición <leste ano 
através da realización de un 
workshop que coordena o guita
rrista Paulo Soares e do lanza
mento de unha biografía de Car
los Paredes co título A guitarra 
de um Pavo. O seu autor é Octá
vio Fonseca e apresentarase o 1 
de Abril ás cinco no Rivoli, on
de tamén se celebra o taller de 
guitarra. 

No ámbeto das actividades para
lelas, no Coliseu terá lugar unha 
feira exposición de instrumentos 
coa participación de construto
res portugueses e galegas. Na 
mesma sala está programada a 
habitual feira do disco folk e 
céltico e o Celtivídeo, que é unha 
exibición permanente de vídeos 
desta música. 

Igual que aconteceu na pasada 
edición, e como resultado do 
crescimento que experimenta a 
cada ano, o Intercéltico 2000 
desenvolverase entre as duas sa
las máis importantes da cidade, 
o Coliseu e o Rivoli. A primeira 
acollerá novamente o programa 
principal que comeza o Y emes 
31 ás dez da noite coas actua
cións da formación escocesa Ce
olbeg e o basco Kepa Junquera. 
Muxicas, que están a celebrar o 
seu 20 aniversário, serán os re
presentantes galegas e actuarán 
o Sábado 1 de Abril con Lúnasa, 
que chegan de Irlanda. Pero es
ta 11 edición fica marcada, sig
nificativamente, por un desta
que moi especial da música por
tuguesa coa actuación o Domin
go 2 de Fausto, cantautor histó
rico e un dos no mes de ref erén
cia no catálogo da moderna mú
sica popular portuguesa. Fausto 
apresentará temas urbanos e ac
tuais, unha música ancorada de 

forma profunda e asumida na 
música tradicional portuguesa, 
nunha cita que Ós organizadores 
queren converter nun dos pon
tos máis álxidos dun longo his
torial de once edicións. 

que funcionará sirnultanea
mente nas duas salas. No CoLi
seu, ás once da noite os dias un 
e dous, actuarán Segue-me á 
capela, que compartirá cenário 
cos irlandeses Shantalla. Ao 
tempo, no Rivoli estarán Com
vinha tradicional. O mesmo dia, 
pero ás seis da tarde actuarán 
O O _que som tem?, que contará 

Desde a Cámara Municipal do 
Porto explican que o Festival 
"mantén a aposta na diversida
de intercéltica, que é a sua ima
xe de marca. Os irlandese Lúna
sa e os escoceses Ceolbeg apre
sentanos unha música asumida
rnente celta, sob unha visión 
musical tradicionalista no pri
meiro caso e modernizada no 
segundo. Kepa Junquera vai 
mostramos a sua música univer
salista, inspirada na música tra, 
dicional do País Basco, de onde 
é orixinário. Finalmente os Mú
xicas apresentarán a sua música 
orgullosamente galega, con par
ticularidades moi próprias, máis 
tamén con grandes afinidades 
co que, correntemente se consi
dera música celta" . • 

Pero alén de Fausto, tres gru
pos tradicionais portugueses 
terán presenza no Folk Club 

TRANSTERRADO AO SEU PESAR 

Galiza adica este ano a Castelao. Por unanimi
dade. Mesmo co concurso da Galiza oficial. A 
de agora e a de antes. O cal non está. mal. Na
da mal. Ao contrário, ben está. Pero mellor es
taría se os que o trasterrarorr lle restituisen a 
conduta e a talla antes de reivindicalo de igual 
a igual. Bátase en falta. E que soltura gastan. 
O que hai que escoitar. Incluso de boca de 
quen foi denominado señorito do Pardo en 
tempos de deslame. Igual que hai anos des
mentiu como se nada a verdade das bombas de 
Palomares, hoxe enfatiza con toda naturalida
de que Castelao non é de dereitas nen de es, 
querdas, non coñeceu conttários. Vaites, vái
tes. Do Castelao do Estatuto e do exílio, do 
Castelao republicano, galeguista e filocomu
nista, nen média palabra. Anque ben mirado 
parte de razón non Hes falta. Castelao é de to
dos. Si señor. De todos os demócratas, antifas
cistas, explotados, oprimidos, humillados e 
ofendidos de todos os países. Contra todo iso 
estaba. De todos eses é. Dos que están e qos 
que xa non están. De ninguén máis. Quen ex, 
plata, oprime, ofende e humilla non ten máis 
en comun con Castelao que o parecer e a re
motísima orixe de todos nós no orangután. Dí-

XESUS REDONDO ABUIN 

xoo Darwin. Castelao é un espírito libre e to
rnou partido pola liberdade ata arriscala. Mo
rreu trasterrado ben a seu pesar. O que pasa é 
que agora sábese ben o sentido exacto daquel 
seu ''Non enterran cadavres; enterran semen
te"; entrou entre catro hai 50 anos na Chaca
rita e hoxe é pouca para a sua figura toda Gali
za. Por iso agora·daquel desterro ominoso nin
guén se fai cargo. Esvairon todos como por en
canto. Pero habelos hainos. Non se explica se
nón que fose na Chacarita e non en Tanxil 
onde se quedase nos ósos ata ese día. Ben sabi
do é que el levaba na alma a terra natal sem
pre consigo. Cada-vez que poñia os pés no pei
rao de Rianxo o azougamento non o deíxaba 
camiñar. Son as suas palabr.as. Limítome .a 
lembralas. Está máis claro que a auga: foi ali e 
non aqui porque daquela aquí pintaban bastos 
e a vida dos amigos da liberdade corría sérios 
perigos. Aí están Gayoso, Seoane e os 200.000 
aos que lle deron matarile sumarísimo. A moi
tos deles sen sequer instrucción de causa nen 
maior motivo. Vivir daquela aqui requería non 
ser refractário ao falanxismo e comungar mu
do con rodas de muíño. Todos os días. Ainda 
asi habia o risco de non entrarlle polo ollo a 

calquera corre/vai/e/dille do cacique do sítio. 
Mil cautelas eran poucas á máis mínima. O 
crespón estaba á orde do dia. E agora non só 
ninguén asume a patemidade daquel desalme 
colectivo, senón que lle saen a Castelao ami
gos a eito e fillos putativos por todas os recan
tos. Hai carroñeiros da política que dá arcadas 
ouvilos. Haino que lle daba a degolar a Caste, 
lao ainda non hai tanto (a Castelao e a todos 
os irmáns de causa, mesmo aos curmáns) e 
agora que manda o voto e non a estaca está 
arreo repenica que repenica co peteiro no seu 
cadaleito. Non serei eu quen lle negue a nin
guén o direito a enmendarse para ben sincera
mente. De nengunha maneira. Antes ben ao 
revés. O malo é que non é iso o que se ve. O 
que se ve é . que sobran en non poucos mañas 
raposeiras. Estaría ben, estaría moi ben que al
guns antes de reivindicar a Castelao tan afer
voradamente se desen algun que outro golpe 
sincero de peito. Seria o intre de crer que vi
ñeron ao rego. E de dicer si señor: Castelao é 
de todos. Mentres, non. • 

XESUS REDONDO ABUIN é coordenador 
da Executiva de Esquerdn. Unida 

ANOSA TERRA 

Maria Canosa 

'Non me atreveria 
a eser e ber para 
nenos pequenos' 
Agora mesm leo bastante menos 
do que me gostaria. Normalmen, 
te leo todo tipo de libro , vou co
ñecendo aos clásicos e aos autor 
novas, poesia ou narrativa. 

Que leituras recomendaria? 

Non son quen de recomendar 
un libro, cadaquén ten que ler o 
que lle gosta, que é o xeito de 
coller afeizón. 

Non é moi frecuente que o pri
meiro libro publicado fose es
crito aos trece anos. 

A publicación do meu primeiro li
bro Bramido Maino estivo rodeada 
de circunstáncias especiais. Tiña 
unha mención especial no prémio 
Rua Nova e durante a cea coñecín 
a un señor ao que lle facia rnoita 
grácia que eu estivera tan leda cun 
prémio tan cativo. Despois, pediu
me un orixinal e carteeirne con el. 
Era Manuel Beiras Garcia Cando 
morreu, eu non sabia onde ia o 
meu orixinal que, finalmente, es
taba en Ediciós do Castro. Pedf
ronme que escollera ilustrador e 
mo publicarian. Tivo algo de rna
xia, pois tamén se trataba da pri
meira editorial na que publicou a 
miña nai. Despois publiquei A pe
dra do seixo, de aventuras, e po te, 
riormente A espreita na penumbra, 
para leitores adolescentes. 

O feito de que a sua nai, Con
cha Blanco, escreba para ne .. 
nos, tamén influirá? 

Eu non son capaz de escreber pa
ra leitores tan pequenos, por e a 
razón valoro moito o traballo da 
miña nai. Desde pequena vin 
que facer libros non era tan 
complexo, era como ver facer 
pan, e saquei proveito. Aos tres 
anos recitaba versos que miña 
nai recollia por escrito. 

Fálase dunha explosión da poe
sia, pero vostede decántase pola 
narrativa. 

O que gasto de escreber é prosa 
poética, non seguir estrictamen
te un guión. Na poesía non son 
capaz de guiarme por métrica e 
rima. Escrebo por necesidade e 
por pracer, góstame describir 
sensacións. Agora prefiro as his
torias reais, deixar as aventuras 
polos sentimentos, polas expe
riéncias que vexo ao redor. • 

Cee (1978). Obras publicadas : Bramido 
maino, A pedra do seixo e A espreita da pe
numbra. 
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A NOSA TERRA. 

BOROBÓ 

A amistade de Wenceslao 
blirrÍe castrapo de Don 
Ramón. 

• A SANTIFICACIÓN 
DE CASTELAO. A 
mención inconstante 
do Gran Fablistán fai
me recordar que nun 
recente anaco, titulado 
A santificación de Valle
Inclán (o de 3 de febrei
ro), acababa decindo 
que "a miña senecta e 
humilde pluma tamén 
se arrincha a solicitar 
en tropel -a canoniz_a
ción civil dos dous in
xels homes, hai un in
tre, emparellados: An
tonio Machado e Al
fonso R. Castelao. Pos
ta que as suas virtudes 
pra ascender ao verme

O par de páxinas que A 
Nasa Terra adicou, hai 
catorce dias, a entrevis
ta que lle fixo o inda 
mozo Wenceslao Fer
nández Flórez a D. Ma
nuel Murguía, abriu a 
espita do bocoi das mi
ñas lecturas que se con
funden coas lembranzas. 
E brota o xorro inconti
ble da prosa documen
tadísima de X.A. Du
rán, nas suas revelado
ras Crónicas: "Femández 
Flórez, autor, -entre 
otras causas, recorda 
nunha delas- dunha 
clásica entrevista con 
Cambó, é saudado con 
respeito por A Nasa Te
rra, que louva a sua ac
titude, comedida e aber
ta, ante o problema da 
lingua galega. En 1918, 
como pode verse nas 
dedicatorias a Castelao 
de media <lucia de libros 
seus, Wenceslao parece 
un home recuperable e 
asimilable polo gale
guismo (inda en 1924 e 
en 1927 se traducen ao 
gal ego obras súas ... ) En 
1920 é il o que consigue 
a presencia de Castelao 
en Madrid". 

----1- llo ceo dos artlstas, lo1-

Femández Ftórez cariatumado por Castelao. 

Precisamente reproduce 
Durán na Historia de una 
amistad (Castelao y Fer

nández FLórez), a belida reme
moración, escrita por Wences
lao en 1913, coma proemio á 
entrevista de Murgufa, traduci
da e publicada aquí por Ernesto 
V ázquez Souza. T ranscn'bea pra 
dar idea do "pathos que respira
ban aqueles mozos literatos, ex
quisitos e farandulescos, que nos 
primeiros anos dez, se botaron a 
conquistar Madrid", en renun
ciar ao alicerces da ua perso
nalidade literaria. 

Conserva inda o croni ta parla
mentario d ABC, nas Corte 
Constituintes da U República, o 
seu agarimo por Castelao e certa 
añoranza pol,!15 c múns ideas na 
mocedade. E cando Femández 
Flórez escribe, nas famosas Acota
ciones de un oyente, ista extraordi
naria louvanza de seu vello ami
go, ao dfa seguinte de facer a de
fensa da lingua galega, no debate 
da totalidade da Constitución, no 
que logo participaría Unamuno: 

"Castelao es un santo laico. Co
noce todos los cruceros del país, 
cuando la noche sorprende en 
los bosques, la luna corre a col
garse de una rama para mostrar
le el camino, o ve encenderse 
agujas de los pinos, como cande
las inmunerables". 

• Os CANDIEIROS XIGANTES. 
Son as frases de A carón da natu
reza, o preludio das Causas, que 
coa sua característica recurrencia 
repitiría nos seus relatarlos ame
ricanos adrede de Valle-lnclán, e 
que "coa miña penuria lírica tan 
patente" atrevínme a recompo
ñelas nos Versículos do Barbanza: 

A lua quedóu pendurada dunha ponla dun pino .. . 

Os pinos, na primavera, 
ootan milleiros de velas' 
semeliando carulieiros xi gantes. 
;Gmtas tieeeS sentimos desexos 
de alcende-las velas dos pinos! 

Non é raro pois que o fiel gale
guista por antonomasia, Avelino 
Pausa Antelo, presidente da Fun
dación Castelao, manteña unha 
singular simpatía por aquil W en
ceslao que tanto estimou a Da
niel Alfonso Manuel. Ao que ca
be moi ben recuperar pra a honra 
das nasas letras; anque se esqueza 
o seu longuísimo período de hu
morista e novelista roáis leido de 
España, e predilecto xornalista 
das dereitas. Nembargantes, paga 
a pena lembrar ao primeiro Fer
nández Flórez, aquil que no ano 
1912, verbigrácia, descubre en El 
Noroeste o influxo de Yalle-In
clán na arte caricaturesca de seu 
grande amigo Castelao: 

"Sus caricaturas como las nove
las maestras son sugeridoras de 
ideas para el contemplador. En 
la Exposición (de Arte Gallego, 
celebrada na Marineda de pardo 
Bazán) La loca del monte, la bo
hemia aldeana, cuentos sombríos 
de Valle-Inclán, con su mismo 
ambiente, nuestro e intenso". 

E se mesmo ambiente, noso e 
intenso, é o que habería de 
captar Wenceslao na obra 

cume da sua novelística: El bos
que animado. Senón a derradei
ra, a máis enraizada e telúrica 
das novelas de Fernández Flórez; 
que se ainda non está restituida 
á lingua na que se concibeu pri
mixeniamente, debería de facer
se; xa que supoño que os seus 
heredeiros legais non poñerán 
inconvente. E asi, a literatura 
galega contará tamén cunhas 
das pezas da arte máis fonda
mente orixinais; xunto coas Co
medias Bárbaras, escritas no su-

tadores e intelectuais, 
ben poden parangonar
se coas de Valle-In
clán". 

Xa nun moi anterior (o 
do 21-1-99), titulado A 
teima das santificacións, 
citaba a meu vello de
mo, don Ánxelo Novo, 
cando dixo aquelo de 
que "Borobó ten a tei

ma de facer santo a todo Cris
to". Enumeraba logo a cantos 
propuxen, ao longo de -medio sé
culo, pra .ascender os altares: ao 
Santo dos Croques (en caso de 
que sexa o mestre Mateo, e non 
Femando II), o Home Santo de 
Bonaval, ao carboeiro Cotolay, 
á Nosa Señora da Saudade, á 
Bella Otero, aos Padres Suárez e 
Solis, e incluso a un xesuita san
tiagués que inda vive e traballa 
en Taiwan. 

guindo con isa teima, pero 
a fóra do nutrido e esper-

péntico santoral católico 
apostólico romano, e pra dentro 
do calendario social e democrá
tico, sumeime a quen enaltece
ron a santidade laica de Pablo 
Iglesias ou de Valle-Inclán, me
recentes da inclusión en tan ver
mello almanaque. Mais, ao soli
citar a canonización civil de Ma
chado e Castelao, esquencinme 
de que xa Fernández Flórez cha
mara santo laico a seu bo amigo 
Daniel. Ata que lle oín lembralo 
á estupenda profesora Camino 
Noia, na sua intervención no 
Congreso Castelao, de Rianxo, 
cando eu xa tiña escrito, anque 
non publicado, tal anaco. 

E pra que xa non me esqueza 
nunca, empezarei apuntando na 
Axenda 2000 de A Nosa Terra, 
o nome santo de Castelao, o 7 
de xaneiro, que morría hai cin
cuenta anos. "O mesmo dia, no 
calendario da lgrexa, de San 
Xián de Bastabaies, de Laiño e 
de Requeixo; o día máis profun
damente rosalián; máis, moito 
máis que o quince de xulio, en 
que a Cantora morréu. Cecáis 
por iso, Daniel Rodríguez, esco
lleu isa xornada pra seu pasa
mento", imaxinaba Borobó, en 
La Noche, o 6 de xaneiro de 
1958; oito anos despois de finar 
Daniel Alfonso Manuel.• 
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Podemos 
contemplar 

unha mostra 
de Eduardo 

Chillida 
no Audirório 
de Galizaen 
SANTIAGO. 

Balda 
Ramos 

mostra a 
sua pintura 

no Aualfário 
Municipal 

de CALDAS 
DE REIS. 

O Trinque ,, 
Festa das cabaz.as 
Pontevedra recupera unha 
feira tradicional mudada ·en 
festa. A Praza da Verdura 
revivirá o Sábado 25 de 
Marzo a sua antiga fasquia 

cando chegaba a primavera 
e celebraba a venda 
tradicional das cabazas, 
daquela útiles trebellos e 
hoxe lembranza e agasallo. • 

···················~······ 

Arteixo 
• EXPOSICIÓN$ 

MANUEL MURGUIA 
Mostra que, a traves de do
cumentos, fotografias e ou
tros materiais, permítenos 
facer unha viaxe pala vida 
e obra do que se lle adica 
iste ano as Letras Galegas. 

O Barco de v. 
• CONFERÉNCIAS 

PLANEAMENTO 
URBANÍSTICO 
No Salan de Actos .da Casa 
Grande de Vil6ira, onde se de
senrolan as Xornada<> de Pla
neamen to Urbanístico, o 
Venres 24 e Xoves 30 ás 20 h. 

• LEITURAS 

DA PRERROMAN11ACIÓN 
AOWOLFRAM 
Apuntes hist6ricos das explota
cións mineiras en V aldearras, 
que así é como continua o 
título do libro de Ricardo 
Gurriarán,quepresentará,o 
Sábado ,25 ás 19:30 horas, 
na Casa da Cultura. 

• EXPOSICIÓN$ 

SEMANA 
DA BANDA DESEÑADA 
Poderémola contemplar, 
até iste Sábado 25, na Ca
sa da Cultura. 

Bue u 
•CINEMA 

EsTRADA PERDIDA 
Dirixida por David Lynch, 
canta como unha parella, 
que vive nun lugar solitário, 
recibe anónimamente unha 
fita de vídeo, a última reve
la un sanguinário asasinato. 
A partir desta a vida do h9-
me convertirase nun miste
rioso laberinto de parado
xos. De pronto crúzanse no 
seu destino persoas e situa
cións pertencentes a desti
nos alternativos ... ou non. 
Programada polo Cine-clu
be Bueu, será proxectada na 
Casa da Cutura, o Venres 
24 ás 22 horas, xunto co 
curto A timba, de Marcos 

Estebo e Borja Brum. 

• EXPOSICIÓN$ 

MªXosÉAREs 
A luguesa presenta un ál
bum de fotografias, na sala 
Amália Dguez. Bua, que re
collen distintos lugares do 
Morrazo e interiores desde 
un ponto de vista construti
vista e minimalista e nas 
que destac~ a auséncia da fi, 
gura humana. Titulada Au
séncias, podémola contem
plar até iste Domingo 26 

•MÚSICA 

ROSALIA & ÜLADSTON 
Adícanse á bossa-nova, o 
jazz e a samba e estarán, no 
pub Aturuxo, o Domingo 26 
a partir das 21 :30 horas. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

ÜALIZA EN FOCO 
Exposición que, sobre o 
concurso de fotoperioqis· 
mo organizado pala Aso
ciación da Prensa de Fe
rrol, poderemos contem
plar na Sala de Arte Munici· 
pal até finais de mes. 

Caldas de R. 
• EXPOSICIÓN$ 

BALooRAMos 
É natural de Celanova e ti
tula "Miscelánea" a mostra 
de caélros que podemos con
templar no Auditório Muni
cipal até o 9 de Abril. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

X.M. TOMÉ 
Mostra a sua pintura na ga
leria Borrón 4 (Avda. de 
Galiza 39), ate o 5 de Abril. 

Carballo 
•TE"ATRO 

SOÑOS DUN SEDUTOR 
lste Xoves 23 cenificado 
por Talia Teatro no Audi
t6rio Municipal: Lugar iste 

que tamén acollerá a repre
sentación de Morte acci
denta 1 dun anarquista, 
obra que representa na ac
tualidade Teatro · do Mor· 
cego, o vindeiro Xoves 30. 

Cervo 
• EXPOSICIÓN$ 

OENTROIOO 
Pódese visitar na Casa de 
Administración de Sargade
los, en Cervo. Propriedade 
do Museo do Povo Galega, 
trata de" descreber, contex
tualizar e analisar o amplo, 
rico e complexo mundo de 
ritos e costumes que confor
man o Entroido, festa da risa 
e da bulra, desde a vella Eu
ropa á identidade do carna
val galego. Durante - Marzo. 

Chan.tada 
•FESTAS 

FEIRA 00 VIÑO 
Celebrarase iste fin de serna· 
na, Sábado 25 e Domingo 26. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
A Sala de Proxeccións do 
C-entro Galega de Artes da 
lmaxe encóntrase en Durán 
Loriga 10 e nela poderemos 
contemplar New Rose Hotel, 
de Abel Ferrara (EE UU, 
1998), o Xoves 23 e Venres 
24. Pasamos agora ao ciclo · 
adicado a Luis Buñuel no 
que remos El gran calatiera 
(México 1949), o Sábado 25, 
onde canta as vicisitude de 
Don Ramiro, desinteresado 
polos negócios e continua
mente bébedo, do que se 
aproveitan nn mundo de pa
rá.5itos; a sua fil1a está prome
tida con Alfredo que só perse
gue os cartas da moza; un ir
mán médico de D:m Ramiro 
idea lID plano para recompo
ñer a estabilidade familiar. 
Susana / Demonio y carne 
(México, 1950), o Mércores 
29, que narra como a tal Su· 
sana, xove e tentadora, fuxe 
casualmente do correcional 
onde estaba enclaustra.da e 
vai dar á facenda de Don 
Guadalupe, que vive harmo
nicamente coa sua muller e 
filio, e onde causa estragos. 
¿Quien me quiere a mi?, de 
J ose L. Sá'enz de Heredia 
(Esp-aña, 1936), tamén no ci
clo adicado a Buñuel xa que é 
o produtor, que ven senda 
tmha carné.día conxugal para 
maior lucimento da roxa ne
na e cantante Mari T ere, que 
se tece arredor do divórcio 
dos pais. No ciclo Cmema e 
direito poderemos contemplar 

•••••••••••••••••••• 
Fury / Furia, de 

Fritz l..ang (EE W, 1936), o 
Martes 28, na que tm home é 
detido nunha pequena vila 
acusado de asasinato e, men-. 
tras está no cárcere agardan
do polo xuízo, os habitantes 
do lugar incendian a cadea. 

• . CONFERÉNCIAS 

CASTEIAO 
NA II REPÚBLICA 
A Fundación Castelao, A. 
C. "A Bóveda", A.C. ''O Fa
cha" e o Foro Cívico, en co
laboración coa Fundación 
Caixa Galicia, organizan un 
ciclo de conferéncias baixo o 
título xenérico de Ano Cas
telao. A primeira delas terá 
lugar iste Xoves 23 con Ma
nuel Maria, Carlos Velasco 
e X. Luís Rguez. Pardo mo
derados por Antón Luaces. 
A seguinte será o vindeiro 
Xoves 30 baixo o título de 
Castelao: a emigración e o 
esíüo con Bieito Alonso, Pi
lar Garcia Negro e Xurxo 
Souto, moderados por Luís 
Ma~s. E a derradeira está 
programada para o Xoves 6 e 
nela falarán Francisco Ro· 
dríguez, Lino Braxe e X.M. 
N úñez Seixas, moderados 
por Francisco X. Peña Diaz 
e baixo o título de Castelao 
político: tlixbu:ia do na:rona
lisrno. Todas e1as realizaran.se 
no Centro de Estudos de 
Caixa Galicia, na Ronda de 
Nelle 31, ás 20-30 horas. 

A MULLER NA ARTE 
Ciclo organizado pala Co
misión da Muller da Agru
pación Cultural "A. Bóve- • 
da" e mercede ao que, o 
Mércores 29 ás 20:30 horas, 
poderemos escoitar a Rosá
rio Sarmiento, Responsá
bel de actividades artísticas 
da Fundación Caixa Galícia; 
e a Asunta Rodríguez, di
rectora da galería Trinca. 

• EXPOSICIÓNS 

SALVAOOR DALí 
Poderemos contemplar a 
mostra adicada a iste autor 
na sala da Fundación La 
Caixa até o 23 de Abril. 

AL YIN LANGDON 
COBURN 
Con 22 anos é membro da 
Phoro Secession, fundada por 

Alfred Stieglitz, e que tanto 
contribuí a elevar a fotogra
fia á categoria de ane de ma
neira definitiva. A exposi· 
ción reune unha escolma de 
paisaxes, retratos de artistas 
coetáneos e estudos vorto
gráficos, até un facer un total 
de 147 obras diste fotógrafo 
(Boston, 1882-1966), que 
poderemos contemplar na 
Fundación Barrié até o 4 de 
Xuño en exclusiva para o Es
tado. Organizada polo Mu
seu Internacional de Foro
grafia e Cinema George East· 
man House de New York. 

AooLFONAYA 
Até o 10 de Abril podere· 
mos ver ista mostra, na Sala 
de Exposici6ns da CIG 
(Ronda de Nelle 11 B), de 
cadros político-sindicais 
confeccionados con obxec~ 
tos que en ocasi6ns se utili
zan como meio de represión. 

AGUSTÍN IBARROIA 
Bosques en minian.ira feitos 
con paus, pedras de cartón, 
e esculturas en madeira con
figuran a mostra do artista 
basca na Estación Marítima 
co título "Arte e natureza" e 
que poderemos ollar até o 2 
de Abril. Ibarrola é coñeci
do, sobre todo, palas suas 
intervenci6ns na natureza 
como a realizada hai pouco 
no Rexo, en Allariz. 

SoLEDAD PENAL TA 
Mostra as suas esculturas, 
baixo o título "Os rostas do 
camiño", na galeria Pardo 
Bazán, até o 30 diste mes. 

JORGE LLORCA 
Acuarelas e óleos con te
mática vexecal deste fe. 
rrolano, profesor da Esca
la de Artes "Pablo Picas
so", que podemos ollar no 
centro de arte Atlántica. 

LEOPOLDO NóVOA 
Pinturas e gravados, das 3 
últimas décadas, desee ar· 
tista galega na Sala d Ex
posicións de Caixagalicia, 
até o 23 de Abril. 

MONCHO AMIGO 
Mostra a sua última produ
ci6n no Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Fe· 
nosa (Avda. de Arteixo 
171), baixo o dtulo de "O 
ar do péndulo". 

RoY LrcHTENSTEIN 
"lmaxes reconocíbeis" unha 
das máis importantes e repre
sentativas mostras sobre este 
anista, considerado como un 
cualificado expofiente da 
Pop Art, organizada polo 
Consello Nacional para a Cul
tura e as Artes e o Museu do 
Palácio de Belas Artes de Mé
xico, podémola ollar na Fun
dación Barrié., de 17 a 21:30 
h; até o 23 de Abril. 

•FESTAS 

CEA DE MULLERES 
Custa 2.000 pta, está orga
nizada pola A.C. "A. Bó
veda", co gallo da celebra
ción do Dia Mundial da 
Mull.er Trabal/adora, e cele
brarase o Venres 24. As in
teresadas poden apontarse 
no local da asociación en 
Linares Rivas 49, 12 ou no 
telf. 981 244 355. 

•MÚSICA 

WARTETO MORIATOV 
Dá un concerto, no Círculo ,. 

e 
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ANOSATERRA 
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O lápis do carpinteiro 
Representación teatral da obra de 
Manuel Rivas por Sarabela Teatro 
o Xoves 23, ás 20:30 horas, no Au
ditário Municipal das PONTES; o 
Venres 25, ás 20:30, no Auditário 

Municipal de NARÓN; o Domingo 
26, ás 20:30, no Instituto de Ensino 
Secundário de RIBADEO; e o Ven· 
res 31, ás 20:30 horas, no teatro 
Rosalia de Castro da CORUÑA t 

de Artesanos, iste Xoves 23 
ás 20:30 horas. 

•TEATRO 

ÜS VELLOS NON 
DEBEN NAMORARSE 
De Castelao, polo Centro 
Dramático Galego, baixo 
a dirección de Manuel 
Areoso, e con Alfonso 
Agra, Pilar Alonso, César 
Cambeiro, Marian Carba-

. Llal, Xoan Casas, Nekane 
Femández, Xoan C. Mexu· 
to e outros no reparto, do 
Xoves 23 ao Sábado 25 no 
teatro Rosalia de Castro ás 
20:30 horas. Taquilla tele
fónica no 981 184 293. 

TEATRO A DEBATE 
Representación a cargo do 
taller da A. C. "A. Bóve· 
da", o Venres 31 ás 20:30 
horas, no Salón de Actos 
da agrupación. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

X. ROMERO ÜARCIA 
Mostra a sua pintura, até o 2 
de Abril, no teatro Principal. 

•TEATRO 

PÍFANO TEATRO 
Representará Que pasa co
as ckpendentas do grandes 
a1"Tl'UICéns ao cumpriren os 
50? no Auditório Municipal 
o Venres 24. 

G itiriz 
•ACTOS 

X ORNADAS 
DE CANTARlA 
Celébranse en Parga, o Ven
res 25 e Sábado 26, organiza· 
das polas Brigadas en Defensa 
do Património. O Venres, ás 
10 horas, Manuel Mallo fula. 
rá bre O Canteiros do sé· 
cuw XXI¡ 12, Xo é Ma
nuel Blanco e Fernando 
Arribas falarán sobre Algun
has tipoloxias dos craceiros 
de Quitiriz; Xoán Cuba apa
ree rá, ás 16 h ras, para falar 

br Os canteiros na lit.era· 
tura; ás 18, Ricardo Polin 
disertará bre A cultura da 
pedra: unha visión antropo
lárica á lus dos textos clrui
cos. O ábad 26, ás 10 ho
ras, Os canteiros na escultu· 
ra o tema sobre o que há 
fular Vítor Corral; ás 12 ho
ras, serán Mini e Mero, da 
Quenlla, qu ncs falen sobre 
Os canteiros na música; ás 
16 horas, Feliciano Trigo fa. 
lará sobre A linguaxe dos 
canteiros. O verbo das arxi· 
nas, lústúria e presente. As 
xomadas clausuraranse coa 
actuación dun grupo de pan· 
dereteiras que utilizan a lin
guaxe dos canteiros. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

NAT ÁLIA LEMA 
Inaugura unha mostra de 
pintura, o Venres 24, no 
Ateneu onde estará ate o 4 
de Abril. 

EsP AÑA s. xx. 
CENAS DE TRABALLO 
Producida palas fundación 
10 de Marzo e 1 Q de Maio , 
fa¡ un percorrido pola his
tória do traballo na España 

'r 

do século XX. No Centro 
Cultural Carvalho Calero. 

MADE IN THE WORLD 
Mostra de gravado con· 
temporáneo, que xunro coa 
titulada "A colección", que 
recolle obras de Sotoma· 
yor, Máximo Ramos, Be
llo Piñeiro e Vicente Diaz 
González; e ainda outra 
máis que baixo o epígrafe 
de "lntervencións" reune 
obras de Rosa Veloso, 
Carlos Nieto, Loureiro e 
M9 Xosé Diaz; poderemos 
contemplar no Centro 
Cultural Torrente Ballester 
até o 30 de Marzo. 

• LEITURAS 

ÜOUTROLADO 
DA MÚSICA, A POESlA 
Relación entre ambas artes 
na história da literatura gale
ga, libro do que é autora 
Luísa VilWta, editado por 
A Nasa Terra, e que será 
presentado por Carlos P. 
Mtnez. Pereiro, profesor de 
Filoloxia Galega, e Cesáreo 
Sánchez, director da edito· 
rial, iste Xoves 23 ás 8 do se· 
rán na galeria Sargadelos. Lu
gar que tamén serve para a 
presentación de outro libro 
da editorial Embora, o V en
res 24 ás 20:30 horas, o que 
resume a obra poética de 
duas décadas do ferrolán 
Anxo Franco, a cargo de 
Luís Alonso Girgado, cate· 
drático de Literatura e o pró· 
prio autor. 

SANTI PREGo 
Histórias contadas e inter· 
pretadas por un dos mellares 
actores galegos, o Sábado 25 
ás 22 horas, na Fundat;om 
Art.ábria, Madalena 31. 

•TEATRO 

CYRANo DE BERGERAc 
No Auditório Municipal 
"Torrente Ballester'', is te 
Xoves 23, pala compañia 
Librescena. 

ugo 
•CINEMA 

AXERACIÓN X 
Ciclo que se desenvolverá 
no Salón de Actos da Fun
dación Caixa Galicia ás 20 
horas e no que poderemos 
contemplar Barrio, de Fer• 
nando León de Aranoa, is
te Xoves 23. 

• CONFERÉNCIAS 

ACTUALIDADE 
DA ZARZUELA 
Por Germán Cruz Vázquez, 
no Salón de Actos da Funda
ción Caixa Galicia o Martes 
28 ás 20 horas dentro da 
programación de Lugo Cul
tural. No dia seguinte, Mér· 
cores 29, no mesmo local e á 
mesma hora, Santiago Jimé~ 
nez Gómez falará sobre o 
Domínio e poder da ciclade 
e señorío de Lugo. Xa para o 
Venres 31, seguimos comes· 
mo cenário e horário, Felipe 
Árias Vilas falará sobre A 
muralla romana de Lugo rw 
seu contexto histórico. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü DEBUXO NO S. XX 
No Museu Provincial desde 
o 24 de Marzo até o 30 de 
Abril. 

SANTOS lÑURRIET A 
Titula "A illa" a colección 
de pinturas que exibe na 
galeria Clérigos, até o 11 de 
Abril. 

IX FESTIVAL DE )AZZ 
Mostra de fotografias que 
sobre iste festival realiza· 
ron Xesus Ponte, Xosé 
Vázquez, John Van Schill 
e Xosé Reigosa e que po· 
demos contemplar, no Cla
vicémbalo, nista segunda 
quincena de Marzo. 

A OUTRA MIRADA 
Exposición que, sobre a 
muralla, podemos ollar na 
galeria Sargadelos. 

ARTE E SoLIDARlEDADE 
Terceira edición diste certa· 
me do Proxecto Home que 
poderemos contemplar na Sa
la da Fundoci6n Caixa Galicia. 

•MÚSICA 

ÜLADSTON & ROSALIA 
Iste Xoves 23, no Clavi· 
cémbado, poderemos escoi· 
tar a Galdston, brasileiro, e 
Rosalia, madrileña, que se 
adican á canción de autor. 

CATAVENTUS 
Formación de jazz composta 
por Santiago Lorenzo, Da
vid Femández e Pablo Fer· 
nandez, trompetas; Faustino 
Núñez, Anibal Souza e Da
vid Suárez, trombóns; César 
Núñez, tuba; e Roberto Oli
veira, na percusión, e que 
estarán, o Sábado 25, no 
Clavicémbalo en concerto. 

REVIRA VOLT A 
Grupo folc do país con acor· 
deón, gaitas, flautas, violi
no, guitarra, piano etc. e 
que dan un concerto o Mér· 
cores 29 no Clavicémbalo. 

CANCIÓN ESPAÑOLA ... 
... e romanzas de zarzuela, 
con Carmen Subrido, so· 
prano, e Manuel Burgue
ras no piano, o Mércores 
29 ás 20 horas no Círculo 
das Artes dentro .do progra
ma Lugo Cultural. 

•TEATRO 

TEATRO DA LUA 
Subirá ao cenário do Audi· 
tório Municipal, o Venres 
24, para representar Ulti· 
mamente non durmo 
nada. O Xoves 30 será 
Tanttaka Teatroa quen re· 
presente El florido pensil. · 

Moaña 
• LEITURAS 

TEATRO GALEGO 
CONTEMPORÁNEO 
Título ao libro de Pedro P. 
Riobó, que abranxe de 1936 
a 1996, e que será presenta· 
do, o Luns 27 ás 20 horas, 
na Casa da Cultura coa par· 
ticipación de Laura Tato, 
coordenadora da Biblioteca 
Arquivo Teatral "F. Pillado 
Maior" e o próprio autor. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

X.M. TORRES SECO & 
SUSANA PAZOS 
Colgan os seus óleos no 
Ateneu Sta. Cedlia até fi. 
nais de mes. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

ENTROIOO NA ÜALIZA 
Fotografias de Nega-2 no 
Centro Comarcal Expo-Le· 
mos até remate de mes. 

Muros 
•TEATRO 

SEN IR MAIS LONXE 
Será representada polo Te
atro do Aqui o Venres 24 
no Auditório Municipal . 

Oleiros 
•TEATRO 

MET AMORFOSE 
O Sábado 25 na Casa da 
Cultura por Druída Danza. 

Ourense 
• c'INEMA 

Ü VEN1D HANOS LEVAR 
Para iste Xoves 23, na Casa 
da Cultura en sesión s de 
20:30 e 23 horas, o cine-du· 
be "P. Feixó" proxectará Bad 
ma ra khabad bord / O ven· 
to hanos levar, de Abbas 
Kiarostami (Franza-Irán, 
1999), Grande Prémio Espe
cial do Xúri da Mostra de Ve· 
néda, que narra coma unha 
equipa de filmación chega a 

· unha remota aldea do Kur· 
distán para realizar unha ro
daxe e os naturais do lugar 
acaban por pensar que andan 
á busca dun tesouro. A meio 

História da Galiza en cómic 
Especialmente pensada 
para a educación secun
dária pero que pode ser 
visitada por calquer per· 
soa que teña curiosidade 
por coñecer.a história dis· 
te país, a través de 24 mu· 
rais con textos explicati· 
vos. Deseñada por A Na
sa Terra e Pepe Carreiro 
está patrocinada por Cai
xagalic ia e poderémola 
contemplar en en Rr
BADÁ VIA até o 24 de 
Marzo na Casa da 

Cultura; e en PONTE
DEUME até o 26 de Mar
zo na Casa do Concello; 
do 20 ao 29 de Marzo na 
Casa da Cultura de 
SÁRRIA; do 22 de Marzo 
ao 16 de Abril no Centro 
Cultural Municipal do Po
RRIÑO; do 29 de Marzo 
ao 14 de Abril na Sala de 
Exposicións do Concello 
de CEI.ANOVA; e do 31 
de Marzo ao 16 de Abril 
no Instituto de Bacharelato 
deCEDEIRA.t 

camiño entre a comédia e o 
documental. 

LA NIÑA DE rus SUEÑOS 
O Venres 24, ás 10 e 12 ho
ras, para escolares no Cine
ma-coliseu Xesteira. 

• CONFERÉNCIAS 

EsCRITORES 
CARA O S. XXI 
Serven para algo as campa
ñas de animación á leitura? 
Xabier P. Docampo e Xosé 
Neira Cruz falarán sobre is· 
te temá o Luns 27 ás 20:15 
horas na Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense. 

MANUEL VICENT 
Iste Xoves 23 ás 20: 15 ho
ras dentro do Forn de La 
Región. 

REABILIT ACIÓN FÍSICA 
DO CARDÍACO 
O Xoves 23, ás 17 horas, no 
Salón de Actos da Funda
ción Caixa Galicia, por 
Óscar Borrajo Vicente, or· 
ganizclo pola Asociación de 
Enfermos do Corazón e o 
Clube de Xubilados. 

• EXPOSICIÓNS 

GONZALO SICRE 
O gaditano titula "Precipita· 
cienes" a mostra de cadros, 

, que podemos contemplar na 
galería Marisa Marimón até o 
12 de Abril. A obra de Sicre 
está cargada dunha grande 
dose de morbidez e melan
conia. Por baixo das suas ce· 
nas, en apariéncia normais, 
laten enigmas sen como con 
ar de atemporalidade. 

TUTANKHAMON 
As imaxes do decubrimento 
do tesauro baixo o deserto 
exípcio, ~a Sala de Exposi· 
ción da Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense, a par· 
tir do Venres 24 de Marzo. 

J. LORENZO MACIAS 
Mostra a sua pintura, desde 
o Luns 27 até o 15 de 
Abril, no Ateneu. 

PRENSA CLAND_ESTINA 
NO FRANQUISMO 
Producida pola Fundación 1 O 
Marzo, recolle unha escolma 
de 50 cabeceiras das máis sig· 
nificativas que se editaban 
durante a ditadura franquista 
(CC 00, e outros sindicatos 
e partidos políticos). Na fa. 
culdade de Ciéncias. 

•MÚSICA 

Los ANGELES )UBILEE 
SINGERS 
Dan un concerto, o Martes 
28 ás 20:30 horas, no tea· 
tro Principal. 

MÚSICA EN MOVIMENTO 
Concerto didáctico no 
Conservatório Oficial de 
Música o Martes 28. 

XOVES CONCERTISTAS 
Inaugurase iste ciclo, o 
Mércores 29 ás 20:30 ho· 
ras, no teatro Principal . 

•TEATRO 

BALLET DE PACD MORA 
Interpretando Carme no te· 
atto Principal iste Xoves 23. 

VlAS PARALELAS 
Polo Teatre Arca, co gallo 
do Dia mundial do teatro, 
en sesión matinal para ins· 
titutos, no teatro Principal. 

As Pontes 
•TEATRO 

Ü LÁPIS 
DO CARPINTEIRO 
Obra que representará, no 
Auditário Municipal, Sarabe-

la Teatro iste Xoves 23. 

Pontevedra 
•CINEMA 

IMoSTRA 
DE VíDEO-CRIACIÓN 
O Marte 28 e Mercóres 29 ás 
19 horas no teatro Principal, 
promovida polo Concello. 

• CONFERÉNCIAS 

XoRNADAs CASTELAO 
Organizadas pala A.C. 
''Maio longo" e cóa colabo
ración do Concello, desen
volveranse na galería Sarga· 
delos ás 20:30,horas. O Mar
tes 28, Ramón Regueira, ca· 
tedrático de filosofia, falará 
sobre Castelao: compromiso 
cunha terra. O Mércores 29, 
X. Henrique Acuña, histo· 
riador e editor, farao sobre 
Castelao e Pontevedra: 
amor e Wu:rucis . O Xoves 
30 será Clódio González, et· 
nógrafo, quen fale sobre o 
Castelao funcionário de es• 
t:atística. E o Venres 31, Fer
nando M. Vilanova, cate· 
drático de deseño, farao so· 
bre a Color, furma e pensa
mento na arte de Castelao. 

• EXPOSICIÓNS 

XEsus SIEIRO 
Mostra as suas pinturas na 
Sala de Exposición do teatro 
Principal até o 7 de Abril. 

CHELO MA TESANZ 
"En ocasións a arte está on· 
de menos se espera. Moitas 
veces non só depende do 
traballo do artista, senon 
doutras circunstáncias que 
lle son alleas e que, a miu· 
do, V€ñen da man da casua
lidade", palavras da propria 
Chelo que poden valer para 
presentar a sua mostra na 
galería Anexo, do 23 de 
Marzo ao 17 de Abril. 

XAVIER MUIÑOS 
Consideran a sua pintura 
como reflectora dun mundo 
de. imaxes que habita nas 
lembranzas e que a memó· · 
ria reconstrue a meio dun . 
proceso de síntese. Na sala 
Teucro até o 5 de Abril. 

ISIDRO CORTIZO 
Nado en Bueu e licenciado 
en Belas Artes pola U. 
"San Carlos" de Valéncia, 
actualmente é profesor no 
Instituto ''Valle Inclán" da 
cidade e mostra a sua pin· 
tura na galeria Sargadelos. 

•MÚSICA 

SAOCO 
Alguns xa os puideron es· 
coitar o pasado dia 9 e sa
ben que se adican aos ritmos 
caribeños e á salsa e está for
mada por músicos cubanos e 
de Vigo. Repiten agora no 
Camawey , iste Xoves 23 ás 
23 horas,· e custa 400 pta. O 
mesmo podemos dicer de El 
Combo del Malecón que es· 
tarán neste memso local o 
vindeiro Xoves 30 ás 23 ho
ras por 600 pta. 

RODRIGO GARCÍA 
O de Cánovas, Adolfo, Rodri
go e Guzmán, áutor de Sra. 
Azul ou Solo pienso en ti, esta· 
rá o Sábado 25 ás 24 horas 
no Camawey e as entradas 
valen 1.000 pta. O día ante· 
rior, Venres 24 ás 12 da noite 
por 500 pta, poderemos es· 
coitar a Gladston e Rosalía, 
brasileiro e madrileña, que 
propoñen unha fusión de 
samba, bossa nova e jazz con 
tintes do folclore brasileiro. 

•TEATRO 

FEIRANTES 
Sobre textos de Álvaro 
Cunqueiro, protagonizada 

37 -::o 
>< o >< o 
QN zW 
<( o 
.o 
~~ 
~~ 
Zw 

o 
(") 

N 

Catavenfus, 
formación 
de ja%%, 
estará, 
o SÓbado 
25, no 
claviéémbalo 
deLUGO. 

L 

< 



1 ... \ 

., 

38 -=g 
~o 
QN 
zW 
<i: e 
.o 
" ~ 
~~ 
Zw 

e 
(Y) 
N 

... , \ .. 
1 

ANOSATERRA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
por Luma Gómez e dirixida 
por Eduardo Alonso, no 
teatro Principal, o Xoves 23 
e Venres 24 ás 20:30 horas, 
por Teatro do Noroeste. 

Os VELLOS NON 
DEBEN NAMORARSE 
De Castelao, polo Centro 
Dramático Galego, baixo a 
dirección de Manuel Areoso, 
e con Alfonso Agra, Pilar 
Alonso, C~sar Cambeiro, 
Marian Carballal, Xoan Ca
sas, Nek:ane Femández, Xoan 
C. Mexuto e outros no repar
to, o Martes 28, xoves 30 e 
Venres 31ás21 horas. Taqui
·na telefónica no 986 896 528. 

ANFITRIÓN 
De Plauto, pola compañia 
Grupo Sardiña, o Mérco
res 29 ás 10:30 e 12 horas 
no teatro Principal. 

Redondel.a 
•CINEMA 

SLEUTH 
É dicer A pegada, de J.L. 
Mankiewicz, datada no ano 
1972 e que poderemos con
templar, no Multiusos da 
Xunqueira iste Venres 24 ás 
21:30 horas, mercede a cine
clube Claqueta. Interpretada 
por Michael Caine e Lau
rence Olivier está considera
da como unha obra rnestra 
da comédia e do xénero de
tectivesco sendo a derradeira 
fita de Mankiewicz. O cine
clube lembra que segue aber
ro o prazo para se facer só
cio, cuota trimestral 1.500 
pta, xuvenil 1.000. 

Santiago 
•CINEMA 

MI VIDA EN ROSA 
Proxectarase o Luns 2 7 na 
Aula de Cultura da Funda
ción Caixa Galicia ás 10, 
12, 16 e 20 horas dentro do 
Programa de Prevención de 
Drogodependéneias. 

• CONFERÉNCIAS 

XORNADAS CASTELAO 
Continuan as xomadas orga
nizadas polos CAF coa char
la de Manuel Rei Romeu 
sobre o Pensamento pol.ítico 
de C'.astelao, iste Xoves 23 
na Faculdade de Filoloxia. 
~telao na Ga1.iz:a. e no e.xí
li.o é o tema que tratarán Xo
sé M. Núñez Sebms e Bieito 
Alonso o Luns 27 na Facul
dade de Xeografia, História e 
Arte, que é onde se desen
volverán as outras charlas 
que de seguido enumeramos. 
Por exemplo a de Isaac Diaz 
Pardo sobre A arte e ~te-

Con v·ocatórias 
I XORNADAS "CuL TIJRA 
POPULAR NA EscoLA" 
Organizadas pola Asociación Sócio-Pe
dagóxica Galega (AS-PO), versarán 
sobre a tradición oral e musical e cele
braranse no Museu do Povo Galego de 
Santiago do 31 de Marzo ao 1 de Abril 
diste ano. O Venres 31 de Marzo, dia 
da inauguración, comenzará o seminá
rio ''Recriar a tradición", que continua
rá ao dia seguinte, do que é ponente 
Antón Castro Rodríguez, profesor de 
educación musical e membro de Fuxan 
~s Ventas. Á noitiña terá lugar a confe
réncia "A Literatura de Tradición Oral 
e a Escola" impartida polo mestre, et
nógrafo e historiador Clódio González 
Pérez. Para o Sábado 1 de Abril, está 
previsto o comezo do seminário "A 
Música Galega na Escola", do que son 
ponentes Paulo Nogueira Porto, mestre 
de música e pertencente ao grupo Trei
xadura, e Magoia Bodega Pérez, rnestra 
de música e cornpoñente de Muxicas. 
Iste seminário tratará sobre as Can
cións do folclre e as uas posibilidades 
pedagóxicas: cancións infantis, de ci
clo, de offcios, romances ... ; Audición 
activa de música galega; Instrukrnenta
cións baseada na nosa música; Xogos 
rítmicos e de movimento; e Xogos de 
Linguaxe Musical. A matrícula custa 
5.000 pta. (para parados e estudantes 
3.000 e para sócios ou sócias 2.000), e a 
reserva de praza debe facerse por teléfo
no 981 278 259 ou 981595 854 ou ben 
persoalmente no local da AS-PO na 
rua Laracha 9, baixo da Coruña. Ista 
actividade está homologada a todos os 
efectos pola Consellaria ae Educación. 

VIII PRÉMIO DE POESIA 
"MARTIN CóDAX" 
As adegas Martin Códa.x, co patrocínio 
do Concello de Santiago e da Editorial 
Galaxia, convocan iste concurso ao 
que poden presentarSe aquelas persoas 
que o desexen sempre que os orixinais 
estén en galego, normativizado, a obra 
sexa inédita e non premiada noutro 
certame, e teña unha estensión mínima 
de cincocentos versos. Estabelécese un 
prémio indivisíbel de 1.250.000 pta. 
para o libro que o xúri considere como 
o mellor. Os taballos presentaranse por 
sextuplicado, mecanografados a duplo 
espazo e deberanse enviar, baixo plica e 
por correo certificado, a Editorial Gala
xia: Reconquista 1 en Vigo ante do 7 

de Abril diste ano. A obra premiada se
rá propriedade do autor ou autora agás 
a primeira edición que será pblicada 
por Galaxia na colección Dombate. Os 
orixinais non premiados non serán de
voltos e destruiranse. 

ACTIVACIÓN DO P A TRIMÓNIO 
E DESENVOL VIMENTO LOCAL 
Organizado polo Concello de Rianxo, a 
Universidade de Santiago e o Museu do 
Pavo Galego é un curso que se desenvol
verá na Casa da Cultura rianxeira do 14 
ao 16 de Abril; do 28 ao 30 de Abril; e 
do 5 ao 7 de Maio diste ano. Pretende 
aproximar o património desde unha 
perspectiva antropolóxica, facilitar al
gunhas claves de interpretación, difusión 
e significación, expor diversas reflexións 
desde o marco da educación ambiental, 
achegar as diversas políticas das adminis
tracións, aportar claves para o deseño de 
estratéxias de activación do património 
local e analisar algunhas experiéncias de 
interese. Destinado a profisionais e esru
dantes de Educación, ASC e Tempo de 
Lecer, Turismo, Ciéncias Sociais, Huma
nas e Arnbientais; Economía e Desen
volvimento Local, Administracións Pú
blicas, etc; asi como público en xeral 
comprende "Anrropoloxia e património: 
cara unha visión non monumentalista", 

· a cargo de Nieves Herrero; ''Património, 
desenvolvimento local e turismo", por 
Miguel Martínez González; "A experién
cia de Allariz", por Daniel Pino; "A ex
periéncia de Rianxo", a cargo de Santia
go Páramo Aller e Miguel Martínez 
Glez; ''Educación e patrirnónio: unha 
perspectiva comunitária", a cargo de Be
lén Caballo Villar; "Aproximación á 
criación dun museu do mar", por Fran
cisco Calo Lourido; "O Museu Munici
pal de Portimao", a cargo de José M. da 
Silva Gameiro; ''Educación ambiental, 
de8envolvimento local e património na
tural, por Paulo Meira Cartea; ''Museu 
do Povo Galega: proposta didáctica do 
património", por Mª Xosé Fdez. Calviño; 
"Aula activa do mar de Rianxo", a cargo 
de persoal técnico; "A esperiéncia do 
acuário Finisterre", por persoal técnico 
da institución; ''Visita guiada ao Parque 
Natural de Conubedo", a cargo de perso
al técnico; "A Festa da Istória de Ribadá
via", por E4roundo Arauxo Gándara e 
Mª Elvira Alvarez; "A experiéncia do 
qistro de Viladonga", a cargo de Felipe 
Arias; "Administracións públicas e patri-

mónio", a cargo de Felipe Senén; "Políti
cas de patrirnónio", por Carlos Sierra; 
"Aproximación ao deseño de estratéxias 
para a activación do património local", 
por Miguel Mtnez. González e Marcial 
Gondar Portasany; e ''Património e orali
dade: xestión cultural e talleres de litera
tura oral", a carg~ de Xosé R. Mariño Fe
rro e Quico Cadaval: A fase presencial 
implica a asisténcia mínima a un 90% da 
carga lectiva; a fase prática consistirá na 
realización dun traballo. Existen 90 pra
zas das que 45 están reservadas a docen
tes en activo, de non cubrirse, sumarían
se ás libres. A superación do curso impli
cará a certificación de asisténcia e apro
veitamento sobre (:IJ horas formativas. A 
realización só da fase presencial implica
rá a certificación de asisténcia sobre 50 
horas formativas. A data de inscripción 
remata o 7 de Abril e pódese facer, ou 
solicitar máis información, no Concello 
de Rianxo, telfs. 981 866 663, 981 866 
638; fax 981 843 629, 981 866 628. 

IV PRÉMIO DE PINTIJRA 
"Erxo ATLÁNTICO" 
Podem concorrer todos os artistas na
turais e/ou residente nas duas regi5es 
apresentando urna obra de qualquer 
técnica e que nunca tenha sido pre
miada. Dará-se prioridade a apresen
tac;íio de obras inéditas e só se acei
tara.o as criadas a partir de 1993 inclu
sive. O tamanho máximo é de 120 x 
120 cm. quadro incluido e a data lími
te de recepc;ao será o dia 15 de Abril 
de 2000. As obras deberao apresentar
se correctamente embaladas ero caixas 
de madeira ~ protegidas com papel e 
en condic;5es de serem expostas, nao 
poderao conter cristais ou elementos 
semelhantes que possam produzir da
nos ou defeitos. Apresentaram-se indi
vidualmente identificadas e sob pseu
dón imo com urna etiqueta no verso 
das mesmas onde conste o tirulo, téc
nica, suporte, medidas e ano em que 
foram criadas; além do supra-citado de
verá enviar-se num sobrescrito fechado 
e sob o mesmo pseudónimo, cópia da 
etiqueta identificativa da obra e os da
dos pessoais do autor: nome1 enderec;o 
e contacto telefónico. Os trabalhos 
concorrentes deverao ser entregues 
pessoalmente ou recolhidos por SEUR 
de forma gratuita. Conceder-se-á urn 
prémio a melhor obra do certame no 
valor de 3.000 euros e dois segundos de 

1.500 euros cada a melhor obra de au
tor portugués e a melhor de autor gale
go. As obras premiadas pas.sarao a ser 
propriedade do Eixo Atl§ntico, SEUR e 
Caixavigo. De entre os trabalhos rece
bidos, proceder-se-á a urna selecc;ao de, 
no máximo, 40 que constituirao a co
leci;:ao itinerante para as sucessivas ex
posic;5es que durante um ano se efec
tuara.o nas cidades associadas. A entre
ga de prémios será efectuadada num 
acto solene, em Santiago de Compos
tela, coincidindo com a inaugurac;ao 
da primeira exposic;ao, ern Maio de 
2000. As obras até a sua selecc;ao ou 
devoluc;ao, no prazo máximo de urn 
mes desde a recepc;ao, estarao seguras 
por um valor nominal de 900 euros; as 
seleccionadas para a exposic;ao e as 
premiadas estarao, até a sua devoluc;ao, 
por um valor máximo de 1.500 euros. 
Será editado um catálogo ilustrado pa
ra a exposic;íio itinerante. Para mais in
formac;<>es: Eixo Atlantico. Porto telf. 
22 600 66 69 . Vigo telf. 986 810 178. 

XVII CONCURSO DE CONTOS 
DEÜURENSE 
A Casa da Xuventude e roáis a Agru
pación de Libreiros d Ourense con
vocan novamente iste prémio para xo· 
ves, de 14 a 30 anos, que poden parti
cipar con un ou vários relato , de tema 
libre pero orixinais e inéditos e en ga
lego. A extensión mínima será de stis 
fólios e vintecinco a máxima, meca
nografados a duplo espazo e por unha 
só face. Os traballos entregaranse na 
Secretaria da Casa da Xuventude, 
Celso Emrlio Ferreiro 27. 32.004 de 
Ourense, podendo facelo por correo, 
rematando o prazo de presentación o 
25 de Abril diste ano. Presentaranse 
baixo pseudónimo e irán acompaña
dos dun sobre pechado, no esterior do 
que figurará o pseudónimo (así corno a 
frase "menor de 17 anos" de ser o ca
so), e no interior unha fotocópia do 
DNI máis o tirulo ou títulos dos con
tos, asi como enderezo ou telf. Esrabe
lécese un primeiro prémio de 100.000 
pta. e catro accésit de 25.000, dous de
les para menores de 17 anos. Os pre
miados só poderán recibir un dos pré
mios que serán entregados dentro do 
programa da Feira do Libro de Ouren
se e poderán ser declarados desertos. 
Os organizadores editarán o comos 
galardoados. • 

lao, o Martes 28; ou a de Xo- til, por Miguel Vázquez poderémola ollar, na Sala HEUREKA, CENTRO estela do delfrio" a mostra 
sé Lois, O Canabou.xo, o l'.reire; e de 20:15 a 21:45 a de Exposicións da Funda- FINÉS DA CIÉNCIA que podemos contemplar, 
Mércores 29, sobre O humor titulada Teruléncias actiuds ción Caixa Galicia, do 29 Ordenalores, teléfonos móbi- no Museu Granell, até o 27 
e ~lao; asi como tarnén na crítica da literatura in· de Marzo ao 29 de Abril. les, interne t ... a tecnoloxia de Marzo. 
a de Paulo Porta que falará fantil por Felicidad Orquin. pódese utilizar sen cofiecer o 
sobre A arte na guerra e PILAR DE ARÍSTEGUI seu funcionamento, polo que Luís SEOANE 
Castelao o Xoves 30. Todas • EXPOSICIÓÑS "Hacedores de América" ista exposición, denominada Retrospectiva bre lste n -
elas ás 20 horas. titúlase ista exposición, ''Comunicación", renta expli- m fundamental da vanguar-

IIl XORNADAS 
ISAAC DIAZ PARDO ubicada na Casa da Parra, car, de rnaneira prática, en da artística galega no CGAC. 
Mostra de cartaces na Sal de e que presenta unha série que consisten istes cámbios Dividida en duas panes, a pri-

FEMINISTAS Exposicións do Coléxio de de obras-relatos ao xeito revolucionários. Non só pre- meira recolle pinruras, dese-
A Federac;om Estudantil Re- Arquitectos até o 6 de Abril. das ilustracións do códices senta a tecnoloxia da infor- fios e gravados datados entre 
volucionária pon o ramo a antigos. mación senón tamén a inte- 1932 e 1979, e a segunda, ti-
istas xornadas, na aula 3 da Os ÚLTIMOS racción humana e a comuni- rulada Luís Seoane : grafista., 
Faculdade de Arte, Xeografia DE FILIPINAS MARIANO ÜRUEIRO cación animal. Refráns que coproducida polo IVAM, 
e História ás 20 horas, coa Cento cincuenta fotografías, É fotógrafo e mostra a sua unen Europa. Fala cun arde- reune máis de un cento de 
proxección da fita de Pedro moitas inéditas, adernais de série "Vacas" no pub Avan- nador na tua língua e il tradu- obras entre as que se encon-
Carvajal, Baile de ánimas entrevistas cos descendentes te (Cantón de San Bieito). cirao á sua. Os paxaros tefien tran libros, afiches, cartaces 
(1994), iste Xoves 23. dos integrantes do Destaca- línguas e dialectos. Como se ou portadas de discos. Até o 

mento B"aler, que defende- EDUARDO CHILLIDA comunican os cachalotes ... 27 de Marzo. 

IX XORNADAS DE ron unha igrexa durante un O escultor donostiarra reu- Até o 3 de Xuño no Mu.seudo 
LITERA TIJRA INFANTIL ano após ter rematada a gue- ne perto de 80 obras a tra- Povo Galega. As visitas de •MÚSICA 
E XUVENIL rra, compoñen esta mostra vés dun percorrido crono- grupos terán que ser concerta-

Celébranse na Aula de Cul- coa que se pretende des- lóxico que serve para apre- das co Depatamento de Edu- REAL FILHARMONIA 
tura da Fundación Caixa montar a visión que o fran- zar as distintas etapas da cación no telf. 981 583 620. DAÜALIZA 
Galicia e o Venres 24 ás quismo deu diste feito. No sua obra plástica. Na Sala No Auditório de Galiza ás 21 
18:30 terá lugar a conferén- Museu do Pavo Galega. "l. Diaz Pardo" do Auditó- PHILIP WEST horas o Xoves 23, dirixida 
cia Existe a critica na li-

CARDEAL QuIROGA 
rio de Galiza do até o 11 de &GRANELL por Pedro Alcalde e con 

teratura infantil. e xuverú.l? Xuño. O Pazo de Bendaña acolle, Kolja Blacher no violino, 
para, ás 20:30, ter lugar a Mostra de retratos e diversos até o 27 de Marzo, unha ex- que interpretarán Grabstein Pedro 
mesa redonda na que pani- obxectos, baixo o título Ima- . LAVANDEIRA posición que recolle obras do fur Stefan, de G. Kurtág; Con- Alcalde 
ciparán Vítor Moreno, Xo- xes dunha. rustória, que se en- Mostra os seus deseños no inglés W est, que lembran o certo para violino n 2 1, de S. dirixe a Real 
sé A. Gómez, Mª Xesus contran na aula "Felipe Neri" pub Modus Vivendi. surrealismo figurativo de Ma- Prokofiev; Pelleas et Mel.isarule Filhannonia 
Fernández e Sílvia Gaspar do Instituto Teol6xico Com- gritte e nas que o mundo dos (suite), de G. Fauré; e Pelleas deGaliza 
moderados por Lourdes Lo- postelán. Entre os retratos en- EvALOOTZ soños fai posíbel unha aso- et Mel.isarule (suite), de J. Si- isteXoves 

renzo. Ao dia seguinte, Sá- cóntrase alguns asinados por A austriaca afincada en Ma- ciación de imaxes absurda e belius. 23 en 

hado 25, de 10 a 11:30 terá Felipe Criado, A. Moragón, drid iniciouse dentro da estrana. Os debuxos, óleos e SANTIAGO. 

lugar a conferéncia Como e Mª Paz Camps, A. Barreiro plástica postrninimalista, colaxes realizados por U. 0RQUESTRA 
ande se fai crítica de Utera- Vázquez, Segundo Hévia, centrándose progresivamen- Granell permétennos coñe- DECAMBRA 
tura infantil por Xose A. Prego de Oliver, Aurora Pos- té cara o campo da escultura cer a sua evolución desde a DE L'EMPORDÁ 
Gómez que, ás 12:30 horas, tiguillo ou Rodríguez Rial. e da instalación. Ten unha primeira etapa cubista até os Concerto complementar da 
falará con Alice Vieira. Xa mostra, composta por unha anos 60 nos que pinta as mostra "Os últimos de Filipi-
o Venres 31, de 18:30 a 20 FOTOGRAFIA instalación, fotografías e es- "paisaxes máxicas". r nas", o Venres 24 na igrexia 
horas, será a conferéncia O EsPAÑOLA culturas recentes, na galeria 

PACO PESTANA ) 
de San Domingos de Bona-

comentário crítico da ilus- CONTEMPORANEA Trinta que permanecerá val, cun amplo repertório de 
tración la literatura infan- Denominada "Proposta 99", aberta até o 6 da Abril. O escultor galega titula "A música colonial. 
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•CINEMA 

Os ÚLTIMOS FUXIoos 
Documental realizado por 
Xosé Lois Santiago e que 
poderemos contemplar o 
Venres 24 ás 21 horas no 
pub Alanxo's grazas a CIG
Mocidade. 

• EXPOSICIÓNS 

APRENDE 
A MIRAR A PINTURA 
Até o 16 de Abril perma
necera na Casa da Cultura. 

DESCUBRIR A ARTE 
Podémola contemplar no 
coléxio "García Barbón" 

Vigo 
•ACTOS 

MEMÓRIA1 VERDADE: 
XUSTIZA 
Xomada polos direitos hu
manos, organizada pola CIG, 
e que terá lugar no Centro 
Cul.t.ural Caixavigo iste Ven
res 24, que é o 24 aniversário 
do golpe militar na Arxenci
na, a panir das 18 horas e na 
que poderemos ollar o docu
mental Arxentina, ponto e 
seguido, de Xoán Leira, ás 
18:30; asistirá mesa redonda 
na que participaran Eisa 
Osario, escritora; M" Esther 
Alonso, avogada e filia de ga
lega nacida na captividade; 
Ferro.in Castro, familiar de 
desaparecidos; e coordenados 
polo avogado da OG Gusta
vo Garcia, ás 19:30; á confe
réncia de Adolfo Pérez Es
quivel, Prémio Nobel da Paz 
e fillo de galega, ás 20-.30; ou 
á actuación da canta-autora 
arxentina Miriam Sandoval 
e o grupo Latino, ás 21:45. 

•CINEMA 

0 NENO DE CHAÁBA 
Que ren corno átulo orixinal 
Le gone du Chaaba (Frarua, 
1997), e é a (Timeira loogarre
rraxe de Ouispopber Ruggia, 
prémio OCAE no fu>tival de 
Berlin 98 e Mellar Director 
Novel na Seminci do mesmo 
ano, o V enres 24 ás 20:30 OO. 
ra; no Auditório de Caixavigo 
organizoclo polo cine-clube z.u,. 
mih"e. A füa narra como un 
nen d 9 anos, nacido nun 
bairn> de voac.ión alxeriana 
de Lyro e edlOldo no respeto 
á nova a .. dtura, coñece a ootto 
cativ da sua idad que non 
aceita os e.oso.unes do país. Por 
medo ~ seus compai'ieiro; vi
ve cada vez máis aloo:xadao do 
seu entorno. 

• CONFERÉNCIAS 

A ARQUITECTURA 
MODERNA NA ÜALIZA 
Por Celestino Brafia, no Sa
lón de Actos da F undaci6n 
Caixa Galicia o Xoves 23 . 
Organiza a Asociación de 
Amigos dos Pazos. 

HOMENAXEA 
MURGUlA, CASTELAO 
E CARV ALHO CALERO 
Organizado polo Associafom 
Galega da Ungua, consiste en 
tres mesas redondas que terán 
lugar na Sala de Canferéndas do 
Centto Cultural Caixavigo ás 
19 horas. O Verues 24, Jn<ié M 
Monterroso Devesa, escritor; 
Henrique Rabunhal Cargo, 
escritor e catedrático; e Fran, 
cisco A. Vidal &neo, mode
rados por Alexandre Banhos 
Cunpo, serán os protagonistas 
da mesa titulada Obra e oontri-
butos de~ O Mérco
res 29, Bautista Álvarez, sO:re
tário 22 da mesa do Parlamen
to galega e dirixent.e do BNG; 
A. Banhos Campo, sociólogo; 
e M do Canno Herníquez Sa, 

lido, catedráti.ca e presid~ da 
AGAL, mOOerada; polo profe
sor Carlos Garrido, falarán so
bre A obra, pensamento e úfe, 
ário de ~- Xa o Vences 
31, a¡ ~ Isaac Alonso 
Estravis; José M. Monteiro 
Santalha; e Manuela Ribeiro 
Cascudo, mcx:lerados pala pro
fesora M' do Carmo Henri, 
quez Salido, furano sobre A vi-
da e ihra de Oirudho Calero. 

• EXPOSICIÓNS 

V BIENAL DE 
ARQUITECTURA 
Considerada como a máis 
prestixiosa e importante 
mostra arquitectónica do Es
tado, está organiza polo Co
léxio de Arquitecr.os e apoia
da polo Concello, Zona 
Franca e a Fundación Barrié. 
Os 21 traballos que compo
ñen a mostra foron escolma
dos por un xúri presidido po
lo arquitecto galego César 
Portela e foi inaugurada o 
pasado Xoves 16 na Casa das 
Artes, incluíndo unha obra 
dun estudio vigués, o dirixi
do por Xesus lrisarri e Lupe 
Piñera, que foron tamén os 
encarregados de realizar o 
deseño da exposición, que 
tamén conta co proxecto do 
Paseo Marítimo vigués reali
zado polo sevillano Guiller
mo Vái.quez Consuegra. 

ÜIONISIO FIERROS 
Asturiano da segnnda metade 
do século XlX, presenta duas 
venenres: a de pintor oficial e 
a intimista, máis lixeira e 
interesante. Dado que viviu 
durant.e alguns anos no naso 
país, a vinculación é inevitá
bel Amostra é un percorrido 
cronolóxico polas distintas 
etapas do pintor e podémola 
contemplar, a partir diste Xo
ves 23, que se inaugurará ás 
20 horas, até o 30 de Abril, 
da Sala de Exposicións do Cen
tro Culrural Cabcavigo. 

0RT1Z PERNlA 
Mostra a sua pintura na Sala 
de Arte de Caixavigo desde 
iste V enres 24 ao 6 de Abril 

NORBERTO OLMEDO 
Colga as suas pinturas, até o 
10 de Abril, na galeria Ad 
Hoc (García Barbón 71) . 

EsrÁNClAS 
Título xenérico que esconde 
a mostra colectiva de doce 
criadores, licenciados ou es
tudantes dos últimos cursos 
da Faculdade de Belas Artes 
de Pontevedra, que acolle 
obras realizadas con distintas 
técnicas. Participan Marta 
Gefaell, Fabiola L. Pallarés, 
Eva Hemando Lirola Maca
rena Glez. Muñoz, Manuel 
Reí Garcia, Loren Ares, 
Álex Mene, Belén Magari
ños, Rurén L. Ares, Sílvia 
Garcia Cainzos, Drea e Roi 
Faz. No Coléxio de Arqui
tectos (Marqués de Valada
res 27). 

ÜARIO BASSO 
Colga as suas pinturas na ga
lena VGO até o 27 diste mes. 

0 CINEMA DESDE 
AS SUAS ORIXES 
Propriedade do coleccio
nista Pato Ballesteros, é 
unha completa recopila
ción de documentación 
gráfica, proxectores ma
nuais e eléctricos, lanter
nas máxicas, tomavistas de 
todas as épocas, sistemas 
leitores de son ... Na Sala 
Temática de Caixavigo e 
Ourense até o 30 de Marzo. 

CARBONÁRIA 
O Centro Portugués e a Bi
blioteca Museu República e 
Resistencia de Lisboa, coa 
gallo de comemorar o XC 

aniversário da República 
Portuguesa, organizan ista 

Anúncios d.e balde 
• O Furia Atlétic Clube, con N2 4.349, 
aderido á Federación Galega de Futbol, 
quer encab0zar unha asamblea de equipas 
de futbol de aldea co ánimo de pelexar 
por unha mellara no reparto do carto pú
blico en subvencións e na defensa dos no
sos intereses en xeral. Enviar carta a Furia 
Atlétic Clube. Casa da Cultura, 36.646. 
Campaña • Valga (Pontevedra). 

• Se queredes que vos enviemos, de bal
de, un ensaio sobre a situación da língua 
e da literatura galegas, podedes pedilo a 
burrican@ole.com. Cento coarenta e cinco 
mil palavras, 380 páxinas en formato htm. 

• A Asociazón Cultural "Obradoiro da His
tória" de Ordes está na intemet na páxina 
www.terra.teleline.es/personaVohbirs e ten o 
correio electrónico ohbirs@teleline.es 

• Grande oferta de disco e fitas dos 
anos 80. Prezos interesantes. Perguntar 
por Evéncio Baños no telf. 988 21 O 585. 

• A Asociación Cultural "A. Bóveda" da 
Coruña comunica que o vindeiro Venres 
31 de Marzo comezará un Curso de Ini
ciación á Fotografia. As persoas intere
sadas en participar nista actividade poden 
informase no local da agrupación: Linares 
Rivas 49, 12 ; ou no telf. 981 244 355. 

• En Camota (A Coruña) , alúgase apar
tamento a cerón da praia en Semana 
Santa e tempada de verán. Terraza con 
vista ao mar, completamento equipado . 
Perguntar por Daniel no telf. 981 761 144. 

• Equipa de filmación en 16 mm .. con 
cámara SBólex 16Pro Stellavox, trébe
de Arri-Cartomi e filtros, totómetros, ter
mocolorímetro. Para venda ou aluguer. 
Ra?ón no telf. 986 222 612. 

• Véndese furgoneta Renault Traficc de 
teito alto. Razón no telf. 986 486 303. 

• A loita galeguista no Bierzo non deber 
morrer. Apoia a nasa reivindicación, Cas
tealo faríao. Axudas económicas na ce. de 
Caixa Galicia 2091-0985-76-3000079409. 
Colectivo Fala Ceibe, Avda. del Castillo 
203, 22_ C 24.400 Ponferrada. 

• Queremos facer a agrupación do 
BNG en Astúrias. Contacta con nós no 
apartado de correos 1973.-33.080 de 
Ovieu. 

•A A.C. Za/aira de Pontedeume vende 
un co con dous temas de Faltriqueira 
(cantareiras), Atahíde (folc). Trevinca 
(folc-new age), Foly lamas (blues-pop), e 
Krecha Vagula (rock), ademais de fotos e 

información de todo tipo sobre Pontedeu
me e acompañado dun libriño de 12 páxi
nas a cor con comentários sobre os gru
pos, asociación ... e un prólogo do musicó
logo X. Paz. O seu prezo é de 1.500 pta. 
máis gastos de correo e pódese pedir ao 
apdo. 14, 15.600 de Pontedeume ou por 
correo electrónico a manumoares@wana
doo.es 

• O portal electrónico da Comarca de 
Ourense-0 Carballiño do BNG ecóntra
se en www.auria-bng.net 

• Galiza Nova de Compostela ven de 
editar calendários de peto plastifica
dos coa foto de Castelao e o lema "Da· 
niel Castelao, 1950-2000, a loita conti· 
nua". Para solicitalo envía os teus dados 
e 4 selos de 35 pta. a G aliza Nova, rua 
do home Santo 54, baixo. 15.703 Santia
go de Compostela. 

• Fruito da x1 edición do certame de Xe
vale Ecoloxia a Arte en Defensa da Natu
reza, baixo o nome de Escopetas verdes, 
nace a poesia denúncia de guerrilla a prol 
das fragas, bosques, ríos ... Envíanos as 
tuas poesías guerrilleiras ao apartado pos
tal 35 de Chantada, serán distribuídas co
mo pasquines polas ruas das vilas e cida
des denunciando todo o que só a poesia 
pode denunciar. 

• Vendo Renault 5, con rádio cassete e 
rodas novas, matrícula PO ... T, por 
100.000 pta. Telf. 986 250 922. 

• Consegue o C_alendário nacionalista 
2000 adicado a Castelao no que atopa
rás, ademais das datas sinaladas para o 
movimento nacionalista, a biografía do 
grande patriota galego. Duas tintas, carto
lina de 300 gr., 65 X 37 cm. Solicítao, por 
300 pta. máis gastos de envio, no local 
nacional de Galiza Nova: Santiago de 
Chile 28, entrechan dto. 15.706 Santiago 
de Compostela, no telf. 981 553 526, ou 
no correo electrónico 
gznova@hotmail.com onde tamén podes 
solicitar a lámina en papel mar:telé repro
ducindo a fotografia de Castelao debida 
a Ksado en tamaño 45 x 32, por 500 pta. 
máis gastos de envio. 

•Solicita o n2 5 do Boletin das Brigadas 
Chairegss en Defensa do Património 
nos telf. 982 2-11 508 ou 982 243 990. 

• Traducións directas e inversas do in
glés por licenciado, con formación ao nível 
de posgrau nos EUA e experiéncia. Prezos 
razonáveis. Gumersindo Sánchez, telf. 655 
367 715 - 981 255 588. gsanchezgo
mez@hotmail.com+ 

nistas da cenificación aos 
proprios viciños dirixidos 
por Tanxarina e Melé Gon
zález .. O Sábado sairán gru
pos de música tradicional e 
os xigantes e cabezudos, ás 
18 horas. A cenificación 
realizarase o Manes, a par
tir das 11 e até o serán, e 
consiste nunha feira tradi
cional; ocupación francesa; 
loita; expulsión dos invaso
res; danzas e festa; xantar 
con música e bailes. 

mostra que podemos ollar 
en Romil 12, 12

• 

ARMINDO SALGUEIRO 
Natural de Vila de Cruces, 
titula "A selva de Alícia" a 
mostra que conxuga todas 
as manifestacións artísticas 
actuais e que emprega como 
soportes as imaxes e texto 
até convertelo en mensaxe 
pictórica. Na Casa das Artes 
até o 2 de Abril. 

Luís SEOANE 
Consta de paneis foto-bio
gráficos e duas vitrinas bi
bliográfica relativas á aten
ción que lle prestaba Seoane 
á investigación científica e 

lle o significado do seu tra
ballo no teatro e na criación 
da moderna poesía social ga
lega; outro, mostra o com
promiso coa causa da Galiza 
contra o fascismo durante a 
guerra e a solidariedade coa · 
revolución cubana; e derra
deiramente, unha mostra fo
tográfica da colaboración na 
obra Castelao e a sua época, 
de Ricard Salvat, montada 
polo CIT AC da Universidá
de de Coimbra, e que frus
trou a PIDE o mesmo dia da 
estrea. Durante Marzo na 
galería S~delos. 

• LEITURAS 

ARREMEDA O CINEMA 
Á LITERA TURA? 
Ou era do reves? Tema sÜbre 
o que falarán Ramón Caride 
Ogando e Xerardo Méndez, · 
o vindeiro Xoves 30 ás 20 
horas, na Sala de CQnferén
cias do Centro Cultural Cai
xavigo, dentro do ciclo Es
critores galegos cara o s. XXI. 

•MÚSICA 

Os CARUNCHOS 
Pode que saibades que é un 

RICK ÜÁVILA 

· industrial; outro grupo reco- En rota 

Os MUIÑOS 

grupo de Vigo que se adica 
á musica do país, e como, 
iste Venres 24, gravan un 
disco en directo, o segundo, 
no Centro Cultural de Mata
má a panir das 21,30 horas 
con entrada libre, pois invi
tan a todas as persoas que 
queiran a acompañalos. 

MÚSICA EN MOVIMENTO 
Concertos didácticos dirixi-

- dos a alunas de 32 de primá
ria, iste Xoves 23 e Venres 
24 ás 10 e 12 horas no Cen
tro Cultural Caixavigo, in
terpretados pala Orquestra 
Clásica de Vigo, e guiada 
por un narrador que servirá 
de fio condutor. O Sábado 
25 ás 19:30 horas, repitirase 
o mesmo concerto para que 
os pais poidan asistir acom
pañados palas suas crianzas 
e con entradas a 400 pta, á 
venda desde o Venres 24. 

FRANCISCO GAMALLO 
&XosÉ LóPEZ 
Duo de guitarra que dá un 
concerto o iste Xoves 23, 
ás 20:30 horas, no Auditó
rio do Conservatório de 
Música (Manuel Olivié 23, 
O Castro). O Xoves 30 ás 
20:30 horas , terá lugar o 
concerto de Roberto No, 

. che, clarinete; Nicásio 
Gradaille, piano; e Mario 
Peris, violino. 

VENDA DE ABONOS 
Os da segunda parte da tem
porada de Música Clásica no 
Centro Cultural Caixavigo 
até o 1 de Abril 

•TEATRO 

FEIRANTES 
Sobre textos de Álvaro 
Cu~queiro, dirixida por 
Eduardo Alonso e prota
gonizad a por Luma 
Gómez, de Teatro do No
roeste, estárán, o Sábado · 
25 e Domingo 26 ás 20:30 
horas, no Centro Cultural 
Caixavigo. 

A GRANDE NOITE DE Flz 
De Miguel Anxo Murado 
por Xerigonza Teatro, o 
Luns 2 7 ás 20:30 horas no 
Auditório do Centro Cul
tural Caixavigo. 

42NDSTREET 
Da Manhattan Musical 
Theatre Ne~ York, diri
xido por J effrli:.y Dunn o 
Mércores 29 ás 20:30 ho
ras no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Vil alba 
•TEATRO 

0 CERCO 
DE LENINGRADO 
Obra que cenificará o Tea
tro do Atlántico o Sábado 
25 no Audit6rio Municipal. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

L1zARNoLD 
A galeria Mário Sequeira 
(Quinta da lgreja - Parada de 
Tibaes), acolle unha mostra 
diste autor desde o Sábado 25 
ás 18 horas .. + 
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AManhat
tan Mu•icol 
Theafre 
New York, 
estará o 
Mércores 29 
no Centro 
Cultural Coi· 
xovigo. 

Exposición que recolle un
ha escolma de imaxes dos 
proxectos máis importantes 
deste coñecido fotógrafo 
na Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galicia, 
até o 14 de Abril. 

DE SISALDE ~ ARTEIXO 
a 2), abertas á participación de to
das as persoas. Para o vindeiro Do
mingo 26 de Marzo, sairán ás 9:45 
da Estación de Autobuses da Co
ruña, polo que a xente delx; inscri
birse con anterioridade chamando 
ao telf. da asociación, polo aquel 
de saber cantas perneas queren ir a 
coñecer os Muíños de Sisalde, Val 
de Lañas a Barrañán, en Arteixo. • 

•FESTAS 

RECONQUISTA 
Celebrarase o Sábado 25 e 
Martes 28 palas ruas e pra
zas do casco vello da cida
de tendo como protago-

A Asociación Cultural "Colectivo 
Camiños" da Coruña, con sede no 
Lugar da Cabana 2, 15 .. 008 e telf. 
696 507 825, co ánimo de ache
garse ao mellar coñecimento e di
vulgación do noso património et
nográfico, programa unhas saídas a 
pé os Domingos pola mañá (de 10 

t 1 , l ...11 1 L i ·, \. 1 l 1 .1' • J l.. ) > , ¡ ·a""'••'• :1_"i ~ .. :.. ........ 

.. 

"" 

., 



ANOSA TE 
DIRECTOR: Alonso Eiré López EMPREsA XoRNALISTICA EorroRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PREsmENTE: Cesáreo Sánchez lglésias 

Prfncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Tell.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30*. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01. 

• 23 DE MARZO • 2000 • N~ 927 • ANO XXIII • IV XE!RA • 

-0- CARME VIDAL eramos desas ideas"-, apeona zou todo aquel horror". Conser- esa alma!". Continua a falar con-
de canteira que colaborou na - va na memória aquel dia e todo tando as atrocidades que pre-

A forza nótaselle na tala. To- construción da Casa do Povo de o que ia ver despois. Cada ma- senciou, sen topar ainda expli-
da unha vida de traballo nas Vigo. Ali reuníase anos despois ñá, Filomena Fernández atopa- cación para todo aquilo. 
conserveiras de Vigo e de Filomena Fernández con todos ba os mortos nas cunetas, no 
compromiso sindical fan de os compañeiros para artellar as bairro de Lavadores, onde tanto "Eu xa non choraba. Non chora-
Filomena Ferriández unha loitas laborais. "lamos talar do se cebou o fascismo. "A miña ba nunca. O 17 de Marzo sentin 
muller bregada en loitas difí- que tiñamos qu~ talar. De tanta família foi unha vítima. Matáron- o tiroteo e dixen ai vai a miña fa-
ciles. Con 91 anos lembra o cousa como facia falta. Daquela me a un tio e unha tia que eran ml'lia!. Eran as seis da mañá, era 
1° de Maio como a festa prin- os obreiros estabamos todos uni- matrimónio. Sen idea nengunha. noite e marchei para o cemitério. 
cipal da sua vida; os logros dos" todos os que logo facian do A esa parella matáronlle dous fi- Topei ao meu primo nun regato 
sindicais son os seus maio- 1 º de Maio a grande festa dos llos, un marchaba ao dia seguin- de auga, déranlle dous tiros pero 
res trunfos e a represión do traballadores. "Era marabilloso, te para a guerra e matáronno el recobrou o sentido e veu a ras-
36 a lacerante ferida que ain- non como agora que non é nada. aos pés da nai. A outra curmá tro vários metros. Por onde pasa-
da supura. O dia 27 de Mar- Todos os obreiros xuntos. Saian non a mataron porque estaba en ba deixou un rego de sangue. O 
zo, Filomena Fernández reci- por unha parte as que viñan de estado pero deu a lus no cárce- sangue estivo ali marcado máis 
birá do concello o nomeamen- Beade, Castrelos, Matamá e Va- re e mataron ao que foi de padri- de vinte anos; non habia chuvia 
to de Viguesa Distinguida. · ladares e uníanse en Pereiró e ño da cria. A outra prima asasi- nen neve que o cubrira. Non de-

Con nove anos Filomena come-
as que eran da parte de aqui, de náronna por estar na mesa de sapareceu até que abriron a es-
Lavadores, xuntábanse en Ca- votación". Os represores facian tracia. Falou conmigo, pediume 

zou a traballar na fábrica de bral para logo, na Porta do Sol, ronda nas ruas e nos camiños: axuda e díxome os nomes dos 
conservas Curbera. Atuns, bo- cruzarse unhas coas outras. Era "se dabas as boas noites pegá- que mataran naquela noite. Dí-
nitos, xurelos ou potas pasaban marabilloso! A construción ia por banche, se non as dabas, pegá- xenlle que se puxera calado que 
en Vigo palas mans dunhas xunto, as conserveiras cos mari- banche igual. No cemitério de ia até casa. Non houbo tempo, 
2.000 mulleres antes de ir parar · ñeiros, os mecánicos e ferreiros, Puxeiros eran catorce, quince, viñeron máis de cen homes a re-
ás latas. Cando o peixe era todos por bandadas. E despois catorce, quince ... os mortos que matalo. A miña família foi un de-
moito, o horário de traballo de- facíase unha festa nun prado con aparecian, e no Castro tamén, sastre, e sen idea. Nen sabiamos 

·'f- saparecia, prolongándose até o gaiteiros. Era tan bonita! Partici- non habia quen pasara á mañá · ler. Mira que eramos nós!" 
máximo. Non tiñan con quen paban todos os obreiros que po- a traballar. Os bombeiros ian 
deixar os cativos, comian na dian andar, porque antes non ha- baldear as ruas porque todo era Filomena Fernández ten máis 

"-
rua -chovese ou ventase- e bia retiro, traballabas até que po- un rego de sangue". de noventa anos e cobra cua-
non dispuñan de médico gratui- dias". A emoción déixase ver no renta mil pesetas de pensión. 
to. Foi por todo iso polo que Fi- rostro de Filomena cando tala da Rexa, continua a relatar aqueles "Mira que nos dan a nó~. Pedi-
lomena Fernández se fixo dele- festa do traballo, deixa ver a tempos nos que os falanxistas mos tantas cousas e mira o que 
gada sindical. "Habia que de- .emoción a pesar de confesar que perseguian aos seus. "Eu era ternos!", láiase. Non oculta tam-
tender o pan., Habia que pedir un bo dia decidiu que nunca máis moi entrometida e cando ouvia o pouco o seu disgusto polo trun-
unha garderia, unha escola, o choraria. Curtíranlle o corpo a tiroteo ia á mañá ao cemitério. E fo "das direitas". A proposta da 
comedor, a semana inglesa ... golpe de ser testemuña do sofri- ali topaba oito, doce, catorce Federación de Asociacións Ve-
non nos regalaron nada. Todo mento dos seus. mortos. Aos homes tirábanlle a ciñais Eduardo Chao o alcalde 
foi conseguido á forza de moita sua natureza e púñanlla na boca de Vigo nomearaa Viguesa Dis-

•• loita" conta, daquela época na A guerra estoupou un Luns e os olios na palma da man ain- tinguida. Ela non entende a 
que ela se convertia en voceira da· en vida, e lago remataban quen ben tanta homenaxe, á fin, 
de todas as demandas laborais. "A guerra estoupou un Luns. la- con eles. Matáronlle cinco tillos a sua loita era tamén a de "tan-

• :::S 
mos traballar e dixéronnos que a unha muller que lago quedou tos outros que non están, nada 

Filomena Fernández é socialista. aquel dia non habia traballo. Fu- viuva, queimáronlle a casa e ela distinta a eles". Coma ela mes-
Muller de esquerdas como tamén mos á Casa do Povo e a buscar morreu na rua coa miséria e nin- ma di: "nada nos deron, todo o 
tora sua nai -"e os ayós, todps. a dpc1..u-i:ien.tacjón.,-,L9go come-: .._:,.,;.gué.n·lle..boíQUA. man .. Oode foi ,- conseguimos con . moita lo ita".• 

·"' 

A vida 
• sigue 

FRANCISCO CARBALLO 

Pasou a semana do 12M 
lenta e asfixiante. O 
triunfo da dereita foi a 

melopea de cada hora; o ritor, 
nelo das páxinas mediáticas e 
o ar a cheiro acedo dos axen , 
tes deses campos sociais e polí, 
ticos. Purgatório semanal. 
Non todo sigue igual, pero a 
vida sigue. 

Repasei unha e máis veces as 
cifras dos resultados: unha soa 
consolación, en se is das o ito 
maiores cidades galegas baixou 
o voto ao PP deste 2000 en re, 
lación ao 96. A compensación 
rural do resto sobarda con to, 
do a perda urbana. 

E tamén en roda a Galiza subiu 
o vo to ao BNG, inda que a 
desproporción na asignación de 
escan os só dera un deputado 
mái . Consola ou e peranza? 

E penso: éxito da insensibilida, 
de ante o estrago que esta "glo, 
bal ización " está a causar no 
mundo; triunfo dun neolibe, 
ral ismo selvaxe e insolidário; 
apoio a un "monetarismo" xe, 
nófago ..... Ulo o remédio? A so
cialdemocrácia oferece remen, 
dos; a terceira vía ensaia; o key, 
nesianismo está a ser desmonta, 
do. Sen dúbida, compre reflec, 
tir ! Pero que perigos nestes 
"azuis"! (Non pasaron 30 ano 
cando eran xefes de falanxe en 
colexios de bacharelato, cando 
non ministros da Ditadura). 

O nazonalismo galega actual 
dá esperanza. Non é étnico, é 
cívico; a persoa decide. O e pa, 
zo de actuación é a nazón para 
ollar o universo. Este e tá a pe, 
dir unha alternativa ao "pensa, 
mento único", a e ca globaliza, 
ción represiva das persoas e d 
colectivos a pral de drculo pe
chados de p er. O nazonali , 
mo galego é capaz de xerar al, 
temativas mái alá do refi rmis-
mo claudicante. O m del 
municipais, docente , culturai 
etc. que pr tagoniza, n a r -
mo dunha primavera. Re · tir 
e avanzar nunha nxuntura 
adversa sign ifica e peranza. Hai 
que eguir na criatividade: n , 
vos paradigmas, máis e mell , 
res institucións mediáticas. 
imprenscindíbeis. • 

V OLVER AO REGO 

Oempresário R oberto 
Tojeiro ven de promo, 
ver a planta gas ifica

dora de Ferrol, pero mantén o 
51 % do capita l para evi tar 
que lle suceda como n eutras 
an teriores iniciativas que em
presários de fa ra -entre eles . 
Cuevas- se sumasen aos pro
xectos para torpedealos desde 
dentro . Igual lle pasou a San 
José cando quixo merca r 
Huarte. Vese que o capital si 
ten fronteiras. • 


