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Unha soa man e outros intres 
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:~\;; -· · dun-observador atento e 
. . ~ 

insuborQ.able. :. : 
- .... '-:· . -Jt.,~ p,o autor de ~ 

FiJ'f'~imo po ~ás. 

O governo do mercantilismo 
coorporativo 

Na UE estase a acentuar o chamadó "déficit democrático". Nos cú~ 
. mios guvernamentais, coma o de Lisboa, seguen a realizar declaracíóns 
propagandísticas, politicamente correctas, pero sen contido real práti~ 
co na política com1.Jn~tária. As decisións executivas da UE ·seguen a ser
segredas e as instit~dóns d~ocrát.icas, coma os parlamentos es't:atais 

- ou comunitário son}Jicapaces d~. influir. nas decisións que se toman a 
nível exécutivo na comunidad~ . Os cidadáns non poden pronunciarse, 
nen sequer indirectamenté, sobre decisións cruciais. É máis, tampouco 
se enteirari das discusións. Valéiranse asi de comido os foros democrá~ 
·ricos, unha arela longamente acariñada polo poder, que sempre pre~ 
tendeu, como mellor método, manter as formas democráticas pero se~ 
gurándose de que. non poden influir ou intervir nas decisións dos pode~ 
res privados. A iso chámaselle agora a globalización da economia. O 
"mercantilismo corporativo" desenvolve as suas próprias estruturas ~; 
vemamentais e marxina, cada vez máis e máis, á opinión pública.• 

O comité nacional 
do PSOE apoia 

a Touriño e ameaza 
con expedientar 

a Vázquez 
(Páx.4) 

Os paíes ricos queren 
privatizar a auga 

(Páxs. 10·11) 

Qué pasa en Edicións 
Xerais? 
(Páx. 23) 



2 
Nº 928 - ANO XXIII 

'f"'f"'f"'f"'f"'f"'f"'f"'f"'f"'f"'f" 

ANOSA TERRA 

Empresa Xornalística Editora: 

Promocións Culturais Galegas S.A. 

Consello de Administración: 

!'RESIDENTE: 

Cesáreo Sánchez Iglesias. 

CoNSELLEIRO DEl.EGAOO: 

Xosé Fernández Puga. 

VOGA.IS: 

Xosé M' Dobarro, 
Alberte Ansede, 

Antolin Femáridez, -
Manuel Velga, 

Xosé Castro Ratón, 
Xan Costa, 

Xan Carballa e 
Miguel Barros. 

SECRETARIO: 

Xan -P-iñeiro. 

Director: 

Alonso Eiré López .. 

Redacción: 

Gustavo Luca de Tena, 
Xan Carballa, Manuel Veiga, 

Horácio Vixande, 
Arantxa Estévez, Carme Vidal, 

Paula Castro, Paula Bergantinos, 
César Lorenzo Gil. 

Ell!CIONS ESPECIAIS:> 

Xosé Enrique Acuna. 

DEsEÑO DE MAQUETA: 

Xoselo T aboada. 

Colaboradores: 

MADRID: 

Manuel Seoane. 

BARCEWNA: 

lria Varela. 

PoRTIJGAL: 
Gonc,iilo Nuno. · 

SANIDADE: 
Maria Alonso. 

CULTIJRA: 

Xoán M Estévez, ., 
Cefso López Pazos, 

Manuel Vílar, luJ!0 Gómez, 
óscar Losada, GonZalo Vllas, 

Xosé M. Eiré Val, 
Xosé M1 de Gastro Erroteta, 

Xesus González Gómez, Manuel 
Rivas, Borobó. 

LECEl: 
Luisa lgrexas · 

Fotografia: 
Andrés Panaro. 

Xosé Marra, 
Voz Notfcías. 

Ilustración: 
Xosé Lois, Pepe Carre1ro, 

Calros Silvar, Gonzalo Vllas, 
Suso Sanmartin, Ana Pillado 

' Vega. 

. Ppbliciclade; 
Carlos Martinez Munoz 

Xefa de Administración: 
Blanca Costas 

Subscripcións: 
Lola Femández Puga 

Vendas: 
Xosé M. Fdez. Abraldes 

Redacción e Administración: 
Ruado Príncipe 22, baíxo. 

36202 Vigo 
Apartado 1371 . 36200 Vigo 

Edición Electrónica: 
www.an~terra.com 

Teléfonos: 

REDACC!ON: 

(986) 43 38 86 - 22 24 05 
Fax (986) 22 31 01 
Correo Electrónico: 

lnfo@anosaterra.com 

ADMJNISTRACION. SUBSCRIPCIONS E 
. PuBUCIDADE: 

(986) 43 38 30• 

Imprenta: 
. E.G. C-3 1958 

Depósito Legal: 
C-963-19n 

ISSN: 
0213-3105 

Non se mantén 
correspondéncta sobre 

orlxlnals non solicitados. 

Está permitida a reproduclón 
sempre que se citar 

procedéncla. 

M 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 30 DE MARZO DE 2000 

O enterro de Oliver e de sua nai foron unha mostra de dor pero isa ~sibilidade non foi quen de evitar o drama antes de se producir. Voz Noticio$ 

Moitas famílias viven os -mesmos problemas sen que se resolva 
. a sua situación 

Sucesos coma o de Narón 
volverán repetirse 

eC>- PAULA CASTRO 

Na mañá do Martes 21 de Marzo a comarca de Ferrolterra espertaba cunha amarga notícia. Unha 
muller suiddárase á noitiña, lago de matar ao seu tillo. A acción quedaria enmarcada na sección de 
sucesos de non .ser porque ela levaba tempo demandando axuda sen éxito e advertindo que isto 
acabaría por acontecer. Oliver Bauza Casal -tiña 17 anos e apresentaba transtornos psiquiátricos 

·desde a sua infáncia, coñecidos como "tr~nstorno obsesivo-compulsivo; explosivo-intermitente e ne
gativista-desafiante.". Un cadro que, tal e como demonstraron os feítos, imposibilitaba a convivéncia. 

- aria Casal recorrera ás autorida
des locais, ás do Ferrol, á Xurita, 
ao Parlamento, ao Valedor do 
Povo, a denunciar a situación 
nos médios de comunicación. 
Apareceu no "Informe Semanal", 
na prensa e nos programas de 
rádio. "Non podia máis", afirmaba 
unha e outra vez. "Non podia con 
Oliver e coa responsabilidade", 
comentan os viciños. Todos vian 
chegar .. a traxédia pero semella 
que ninguén podia facer nada. 
Non podian? O martes 21 de 
Marzo :Naria mataba ao seu fillo 
Oliver e, despois afogábase na 
praia de Cobas, perto do Ferrol. 

"Os familiares de enfermos dici-
. mos que lamentabelmente estes 

sucesos seguirán dándose no na
so entorno, baseándonos no gran
de número de farnílias que pade
cen estas situacións todos os dias 
d.o ano". Asi analisaba o aconteci-

do Félix Pena Calvo, presidente 
da Asociación de Familiares e 
Amigos dos Enfermos Psíquicos 
(AFAES) "Portanova" de Ferrol. 

Ainda que non todos os casos 
chegán á-gravidade extrema do 
de Olivar, si repercuten de for
ma semellante no seo das famí
lias que os padecen_ A coinci
déncia é. total á hora de deman-

- dar máis médios de apoio para 
poder sobrelevar situacións en 
por si difíceis. Por iso, o caso de 
Oliver é considerado como a 
"ponta do iceberg". 

Maria Casal, viña demandando 
desde habia anos un centro de 
atención especializada para o 
seu tillo. Mónica Longueira, pre
sidenta do Colectivo Dédalo, 
que agrupa aos pais de rapaces 
cor:i transtornos de conduta, ex
plica que "non se trataba de 

buscar un centro de reclusión" 
senón dunha unidade de aten
ción continuada, onde tanto Oli
ver como outros rapaces en si
tuación semellante, puideran ter 
garantida a sua atención "con 
intervalos de internado e exter
nado en función das necesida
des de cada un". Sen embargo, 
as suas demandas non obtive
ron máis resposta que os par
ches que se lle foron poñendo 
desde a administración. 

Un longo periplo 

No ano 1993, con só 1 O anos, a 
consellaria de Família asumía a 
tutela de Oliver, ante as dificul
dades de conducta que apre
sentaba o rapaz e transladábao 
ao centro de acollida Souto
maior de -Ferrol. "Ali recebia un 
apoio escolar mínimo, dun mes- · 

·tre que acadia durante unhas 

horas, mentres o resto dos rapa
ces marchaban para asistir á es
co la ordináíia", canta Mónica 
Longueira. Sen embargo, care
cía dunha atención especializa
da para que se abordaran, xa 
desde entón, os seus transtor
nos psiquiátricos. 

No ano 1997, os seus pais de
ciden levalo a Madrid á busca 
dunha atención máis específica. 
Olivar permanece en situación de 
garda e custódia da administra
ción, pero baixo a responsabilida
de dos seus pais e dependéndo 
ainda do centro Soutomaior. 

A princípios do ano 1999, Olivar 
regresa cos seus pais. Desde o 
centro Soutomaior decídese que 
o rapaz non pode continuar ali, 
porque as suas crises violentas 
podian afectar aos outros rapa-

Pasa á ·páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior. 

ces. A própria delegación da 
Consellaria de Família emite un
ha resolución na que se explican 
as causas polas que se lle dá de 
baixa ainda que se compromete 
a "asesorar e orientar á fam íl ia 
na busca dunha alternativa". Ao 
tempo, aconséllase o· seu ingre
so nun centro sa-

unha praza de internamente du
rante o curso 1999-2000 no Car_ 
m~ Polo, entendendo que drse 
xeito, permitiríase "unha atención 
especializada e a escolarización 
de Oliver, sen ter que abandbnar . 
o seu entorno familiar". 

A finais do ano 99, na ponte da 

nitário. 

Aparece u 
no· Informe 
Semanal, 
na prensa e nos 
programas de 
rádio. 'Non podia 
máis', afirmaba 
unha e outra vez. 
'Non podía con 
Oliver e coa 
responsabilidade', 
comentan 

No decurso do 
ano 1999, logo 
dun empeora
mento da sua 
patoloxia, Oliver 
é asistido na Uni
d ad e de Saude 
Mental do Hospi
tal Novoa Santos 
de Ferrol e pasa 
a ser escolariza
do no centro de 
educación espe
cial Carme Polo, 
tamén de Ferrol. 
Un centro espe
cializado no tra
tamento de rapa
ces con deficén
cias psíquicas. 

osviciños. 

Constitución, .a .sj
tuación de Oliv~r 
empeora,. con no
vas crises violen
tas e voJve ser in
gresado, por orde 
xudicial, no Hos
pital Novoa San
tos, onde perma
nece até o mes 
de Xaneiro. Móni
ca Longueira si
nala que neste 
momento é can
do tamén empeo
ra a situación fa
miliar. "No centro 
estaba ben aten
dido, por profisio
nais que sabían 
como debían tra
talo e amosa un
ha melloria. Pero 
a fam ília non es
taba preparada Durante este pe

ríodo os pais se-
g u en a deman-
dar un centro pú-
blico de Galiza 
ou doutra comunidade, que 
"permita unha atención integral, 
educativa e sanitária que posibi
lite a recuperación do referido 
menor e a sua integración so
cial ", tal e como se recolle no in
forme · remitido polo Valedor do 
Povo á Asociación Dédalo, atra
vés da que canalizaron a de
manda. 

Através da Delegación Provin
cial de Família, trátanse de xes
tionar alternativas en diversos 
centros como o Hospital San 
Pablo de Lugo , o Complexo 
Hospitalário San Luis, de Palén
c i a, o Centro Caomalsa , en 
Santander, os centros Don Orio
ne e San Juan de Dios, en Ma
drid e o ASPANEPS de Ferrol, 
entre outros. 

Todas estas tentativas fracasan 
e desde a consellaria de Família 
respóstaselle aos país que "as 
xestións realizadas ao longo de 
todo o território español á busca 
dun centro hospitalário da rede 
pública que acolla a un menor 
das caracterfsticas de Oliver, 

' non deron resultado positivo. O 
motivo de que isto sexa asi é 
que a normativa e lexislación 
actuais non permiten o ingreso 
dun menor en centros psiquiátri
cos da rede pública". 

Como toda alternativa, oferéce
selles a posibilidade de solicitar 

para asumir esa 
responsabilidade. 
Para a nai de Oli
ve r a situación 

era desbordante, porque non o 
podia controlar". 

Melloria na evolución 

Oliver Bauza, asistiu durante 
ese período. de tempo ao Hospt- · 
tal de Día do Novoa Santos. An-· · 
tonio Núñez, xefe dos servizqs 
de psiquiatria do centro sinaJa· · 
que a evolución do rapaz era 
satisfactória. "O caso viña sen
do tratado desde distintas op
cións e pasou por distintos cen--
tros e servizos", explica, e enga
de que "a nós surprendéunos 
tanto este dramático final como 
á própria família, ainda qu~ o 
resto da xente diga que esto xa 
o anunciaba". 

O responsábel do centro indica 
que "Olivar era un enfermo que 
tiña probfemas pero que tamén 
tivo avances. A sua nai tamén ti
ña problemas e tamén tivo 
avances. Agora queda un pai, 
neste intre, supoño eu, vivindo 
unha situación dororosísima" . . 

Núñez, en nome de toda a equi
pa de traballo do hospital, recla
ma o recoñecimento ao estarzo 
realizado durante este período e 
asegura que "non estamos dis
postos a que non se teña en 
canta, ainda coa evidéncia das 
limitacións que ternos no naso 
traballo, que quedaron patentes 
neste caso".• 

-J 
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António Núñez, Xefe dos Servizos de Psiquiatria do Hospital Novoa Santos, e F"a: Pena Calvo é presidente do Asociación de Fami-
liares e Amigos de Enfermos Psíquicos Portanova de Ferrol. · 

Falta de atención· e de médios 
Desde a AFAES considérase 
que esta situaci<?.n é COJl.s~e
cuéncia do "movimento de Re
formas, que ~onlevou a que as 
famílias tiveran que facerse car
go dos enfermos, volvéndose 
os· .seu~ verdapeirQ~- coidago
res. Tarefa nada doada, máis 
b~n difícil, xa que desborda á 
fam ília na maioria dos casos". 

Ademais, aseguran que "ho
xendia os familiares dos enfer-

··mos- psJquicos enfroritamorios
a: unha enorme responsabilida
de, na maioria dos casos, sen 
o apoio axeitado, sen informa
ción, formación e con caréncias 
nos Dispositivos de Axuda". 

A falla de recursos para abordar 
a reforma integral da atención 
sanitária da Saude Menfal en 
Galiza é un dos principais argu
mentos esgrimidos desde a ad
ministración. Estas caréncias fo
ron sinaladas mesmo pota Comi
sión Asesora da consellaria de 
Sanidade, que xa no ano 1997 

· elaboraba un informe no que se 
sinalaban as necesidades inme
diatas que haberia que cobrir pa
ra oferecer unha atención axeita
da a enfermos e familiares. 

A liña de traballo emprendida 
coa reforma está clara para o 
próprio Núñez. "Aos enfermos 
hai que tratalos, non encerralos". 
Sen embargo, el mesmo subliña 

támén algunhas desas deficién
cias, que resume basicamente 
en "despregar os recursos inter
médios, é dicer, recursos de rea
bilitación psiquiátrica, como hos
pitais de dia, de 

lias teñen que colaborar, pero 
cando hai dificuldades para 
controlar certos impulsos é a 
família a que asume- toda a 
carga. Moitos dos enfermos 

quedan fóra do 
centro§ opupacio
nais, que non hai, 
e que precisaria
mos tanto os fa
miliares como os 

_ .. profisionais". 

Os familiares 
·demandan · 

mercado laboral, 
a cargo dos 
pais, o que su
pón unha sobre
carga que d~riva 
na chamada 

Os familiares 
ainda van máis 
alá e demandan 
axuda específi
ca para as fam í-
1 i as, a mellara 
da asisténcia, 
da reabilitación 
e da reinserción 
dos enfermos, 
todo iso acom
pañado cunha 
"maior compren
sión, sensibiliza-

'maior 
sensibilización e 
solidariedde 

Síndrome do 
Coidador". Ade
m ai s, matiza 
que, na maior 
parte dos casos, 

cara os 
problemas 
relacionados 
coa Saúde 
Mental. 

quen asume ese 
papel é a nai, 
que á sua vez 
sofre crises de
presivas, esgo
tamento e acaba 
necesitando re-
currir a psicofár
macos. Por iso é 
tan importante 
que as famílias ción e solidarie-

d ade da sociedade ·cara os 
problemas relacionados coa 
Saude Mental". 

Na mesma liña, Gonzalo San
de, presidente da sección de 
Psicoloxia. Clínica do Coléxio 
de Psicólogos e responsábel 
do departamento de Psicoloxia 
Clínica do Hospital Juan Cana
leja da Coruña lembra que "da
se a mensaxe de que as famf-

conten cun apoio específico". 
~ 

Félix Pena, presidente de AFA
ES é tallante. "De nada vale que 
unha comisión asesora desen
volva toda unha série de pontos 
se non estamos presentes os re-

. presentantes das famílias. Le
galmente nesas comisións mix
tas podemos estar e do que se 
trata é de .que se aborde dunha 
forma integral o problema".• 

Un novo enfoque da situación .. 
"Durante unha semana todos os médios de . 
comunicación estarán pendentes do tema, porque foi 
moi chamativo e esparta a doentia da xente. Logo todo 
quedará como estaba e seguiremos na mesma 
situación enfermos, familiares e médicos". Asi debuxa · 
o panorama o familiar dun enfermo. E non é para 
menos. As tentativas de atopar apoios específicos 
veñen de lomee, de antes mesmo que se emprendera 
a Reforma da atención sanitária da Saude Mental. 
Pero os esperados recursos seguen sen aparecer. O 
caso de Maria Casal e seu tillo é un de tantos, pero 
saltou ás primeiras páxinas dos xornais porque houbo 
sangue de por médio. Sen embargo, xa no ano 1998 
debatiase_ o seu caso no parlamento galega sen que 
se lle deran respostas. As demandas de Maria Casal e 
doutros país en situación semellante volvían ser · 
obxecto de debate na cámara galega lago de que se 
aprobara no Senado, a proposta do PP, "a criación de 

centros educativos e terapéuticos infanto-xuvenís 
especializados e cualificados en sistemas 
psicopedagóxicos axeitados aos transtornos de 
conduta". Sen embargo, o PP galego volvía rexeitar as · 
demandas dos pais. 

Os especialistas consideran que é inaudito que se 
misturen aos rapaces que quedan baixo a tutela da 
administración -porque os seus pais non os poden 
atender ou simplesmente non os teñen, porque 
cometeron algunha falta ou deliqto e chegan -por via 
xudicial, ou porque teñen problemas de conduta, como 
no caso de Oliver- nos chamados centros de 
Protección e de Reforma dependentes da consellaria 
de Família. Como tamén resulta preocupante que non 
canten con personal especializado como psicólogos 
que permitan tratar as suas especificidades antes de 
que estas esteñan xa moi avanzadas. 

Estes problemas, no caso da Galiza son ainda máis 
preocupantes, porque as zonas rurais están 

-completamente desatendidas. Daí que os 
especialistas como Gonzalo Sande insista na 
necesidade de "pór en marcha dispositivos 
específicos de atención" para os nenas das aldeas 
ou das zonas rurais, que apenas poden acodir a 
centros especializados unha vez ao mes". 

A responsabilidade agora debe ser asumic;Ja por todos. 
Por unha sociedade que sempre tratou de agachar aos 
enfermos mentais, polos profisionais e os familiares. 
Pero, sobre todo, pala administración, que non pode 
deixar que o tema esvaeza sen adoptar de contado as 
medidas necesárias para que non teña que haber nen 
máis Marias nen máis Olivers. • 

A NOSA TERRA 
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Conse_nso par:a que siga P,érez Touriño'até o congreso de .Setembro _ 

_,- .. . 

o PSdG•PSOE decidiu 
prepClrar-un proxecto para ~el1tro de ~eis anos 
-0- A. EIRÉ 

Cambiar a Pérez Tourifio nes
tes momentos seria,-un suic_í-. ~ 
dio político; é necesária a 
unidade no partido e un só · _ 
discurso, o que non ·o acate 
será expulsado; construirase 
uñ proxecto para médio pra
zo, sen entrarlle a desputar a 
Fraga ás próximas aut_onómi-

COMITE !NACIONAL GALEGO 
. ~ 

c as e diferenciándose do 
BNG. · Estas son as .decisión 
máis importantés que tomou 
o comité nacional do PSdG
PSOE na sua última xuritanza . . 

O PSdG-PSOE rexeita confrontar
se directamente con Fraga nas 
próximas eleicións autonómicas 
previstas para dentro· de ano e 
médio. Saben que non· está en si
tuación de desputalas e o seu ho
rizonte é non baixar dos dez depu
tados, situándose ao mesmo nível 
que _en 1981. Preteode construir · · · 

O Comité Nacional apoiou a Touriño e criticou a Vázquez. 
un proxecto a "médio prazo", cun · 
líder que sexa "referente": P~r~sari_ ~ _ ~fü d~ _Tol!_tirjo, nestes _mor:nentos 
que, nas próximas eleicións con seria xa o suicídio político para 
Fraga e Beiras, dous líderes reco- o PSdG-PSOE-, "botar .todo o 
ñecidos, e populares e nacionalis- capital p_olítico polo sumiaoiro", 
tas en alza, o PSOE non é capaz en verbas do próprio :rauriño. 
de aparecer: ainda ante a cidada-. 
nia como alternativa. Con estas premis~s é coas que 

Pérez Touriño pretende sair_ree
Para dentro .de seis anos, anali- . lexido secretário xeral daquelas, 
san, xa Fraga non será candidato reforzando o seu liderazgo. A 
e tampouco Beiras. Para daque~ " _ sua pretensión é a de integrar a 
las, o PSOE xa estará unificado e ... todas as correntes na nova di·
terá un lider que apresentar ante rección, repescanqo a moitos 
a s9ciedade: _Será a hora de apa-_ pos "rnaltra~_a(.:Jos" d1;1rante estes 
recer com9 aiternatiya· ao-PP_;_ ún~ : -_últimos ?ños, _ t~mto en Vigo_ co-
ha alternativa qué terá qu_e 'nucle- füa na Cor.uña ou Lugo, ·que .ain-

. arse ao carq·n do PSOE,"'e non, da conseJyán-imaxe e ·seguen 
como . agora, ao carón .do BNG. fieis ao partido. : 
Até daquelas, n~n ataques direc~ 
tos a Fraga e a9 E?P, nen tratos Fidelidade q un proxecto 
de nengunha casté a níyel gale
ga éos nacionalistas. 

"Un país plural, unha alternativa 
democrática e unha forza (so
cialdemócrata) necesária", se
rári os eixos qüe vertebrarán ao 
PSdG7PSOE nos próximos· 
anos. · Ou, polo menos, esta é a 
teoria de Emílio Pérez Touriño, 
o seu secretário xeral. 

Con ela pretende chegar até o 
congreso a celebrar, posibel
mente, en Setembro. O comité 
nacional deulle o seu .respaldo: 
Todos coincidiron en que presci-

Fidelidade ao proxecto e necesi
dade de talar cunha soa voz, 
·¡lsen -distorsións r:ien ruídos na 
mensaxe" e menos sen "líderes" 
que vaian por libre, son outras 
das condicións de Pérez Touri
ño para seguir na dirección. 
Neste sentido foi amplamente 
apoiado nas últimas reunións. 
No comité ' nacional dez inter
vencións delegadas doutras 
tantas agrupacións criticaron 
abertamente a Francisco Váz
quez pala sua postura "antiparti
do", pedindo que se lle abrise 
expediente e, nalguns casos, xa 

ª~.expulsión directa pala campa
ña que fi]<O ªºSenado, con mai
ling eleitoral_pedindo o voto para 
el e non para o partido (segundo 
a información publicada no nú
mero 925 deste sem?nário~. 

Persoas que, tGdo~ _estes anos, 
esfü~eron na órbita de Francisco 
Vázquez, ago~a xa o critican 
abertamente. E significativo o 
dado de que, das 32 interven
c i 6ns que se produciron na 
.asemble,~ do PSdG-PSOE da 
agrupación da. Corurja, 27 forqn 
críticas coa alcalde. 

Pero esta é a teoria de Pérez 
Touriño. O problema é levala á 
prática, ante .. a división interna 
existente. Pérez Touriño non ten 
"território", nen apoios directos 
ciarás. O que podia ser unha eiva 
para afianzar o seu eleitorado, 
óllano membros da executiva so
cialista como unha "circunstáncia 
favorábel", pois tamén non ten 
que rendir cantas directas a nin
guén nen favorecer ás suas ca
marillas. Ca consenso existente 
(unicamente González Laxe non 
se mostra de acordo) en que 
prescindir de Touriño seria,, nes
tes momentos, suicida, o secretá
rio xeral comprometeuse a que se 
corivocarian primárias para elexir · 
aos distintos candidatos en todas 

os comícios, ainda que, persoal
mente, se mostraba renarte a que 
o candidato autonómico tivese 
que pasar por unhas primárias, 
porque poderia darse a circuns
tánda de votar para abaixo o pro
xecto, desef.iado a médio prazo, 
se as perdia o secretário xeral. 

Até a celebración do Congreso 
foi decisión do comité nacional o 
de expedientar e expulsar se é 
necesárío a todos aqueles que 
se .aparten das normas pol íticas 
e de condutas fixadas o dia 25 
de Marzo. O aviso vai dirixido 
principalmente contra Francisco 
Vázquez. Este mandato teria que 
servirlle a Touriño para preparar 
axeítadamente a máxima asam
blea do partido, tanto o federal 
coma o galega. Unha das ideas 
é ir unidos a Madrid para ter pe
so, pois sentou moi mal que Gali
za fose a única comunidade ex
cluida da comisión xestora. 

Cun partido "unido" e un "lide
razgo claro e referente ", o 
PSdG-PSOE estaria en condi 
cións de enfrontar un novo ca
miño. Agora o traballo será pór 
a todos de acordo en que parti 
do se quer e en quen vai ser o 
líder para os vindeiros dez anos. 
Tarefa difícil, sen dúbida, e 
meritória para quen.. a consiga.+ 

As, misérias 
do PSdG-

PSOE 

A t oria política poden 
ser perfectas sobr o papel, 
o prob l ma ' cando ha i 
q ue confr n ta la co o
c iedad·e. Pé rez To ur i ño 
t n razó n cand afi rma 
que o P dG-P OE n c i
ta· un líder coina Fraga e 
coma Beira , pero ~ pro
b lema é que, para ter un 
l íder, recoñecido po la so
ciedade, nece ita ter un 
partido detrá que o apoie 
e unha men axe clara que 
difundir. 

O PSdG-P OE empre fo¡ 
un conxunto de intere e 
locais nucleado ao carón 
de Madrid, onde lle viñe
ron as uás puxanzas e ta
mén a ua anémia . E -
tán disposto a agardar ei 
anos para fabricar un lí
der. O que pasa é que, da
q uela vai ti aber e o 
PSdG-PSOE non quedará 
convertido nunha forza 
ca e re idual p la ua re
núncia a po icionar e cla
ramente na ciedad . Pe
ro mái dificuldade vai 
ter á hora d definir a 
imaxe partidária . 

Aviso a Príncipe e Taboada para que non dificulten a governabilidade 
O comité nacional deulles un 
aviso claro aos concelleiros so
cialistas para .que noñ dificulten 
a govemabilidade naqueles 
concellos nos que governan co 
BNG. Esta decisión "inequívo
ca", segundo un membro da 
executiva, ia dirixida para to
dos os que asinaron os pactos 
cos nacionalistas, pero, sobre 
todo", para GoAzález Príncipe 
e R·oberto Tabbada, concellei
ros de Vigo e Pontevedra. A 
adverténcia foi tan clara que no 
PSdG-PSOE talan de expe-

, 

dientes se persisten coa sua 
actitude obstrucionista. 

Analisan que o espectáculo 
que están a dar, sobre todo 
·Príncipe e Taboada, incide di
rectamente na imaxe do 
PSOE, senda unha das causas 
do descenso de votos, sobre 
todo en Vigo. Pérez· To u riño 
defende os pactos cos na- · 
cionalistas nos concellos e es
tá disposto a que vaian por bó 
camiño. Considera que, de non 
darse estes acordes o resulta-

do para ao PSOE seria moito 
piar. A imaxe dos sociªlistas 
como socios desleais do BNG, 
'contrastaria coa imaxe dos na
cionalistas en Compostela e 
Lugo participando sen reservas 
no governo municipal. 

Esta posición a respeito dos 
governos municipais non quer 
dicer que o PSdG-PSOE nón 
aposte por distanciarse cada 
vez máis do BNG. Touriño tra
tará de diferenciar a mensaxe 
dos nac,ionalistas e, tamén, a 

acción parlamentar, non esca
timando calificativos para defi
nir ao BNG. A primeira mensa
xe que pretenden que empape 
á sociedade galega é a de que · 
non van a pactar co .BNG para 
as próximas municipais, para 
que este non poda ter a imaxe 
de "alternativa". Asi, dirán, "se 
gaña Frag·a, que governe Fra
ga" ,. descartando que o BNG 
poda governar, pero tamén o 
PSOE . . 

Tamén m·oderarán os ataques 

· contra Fraga e contra o P P, 
moi fortes nos últimos tempos, 
segundo a dirección socialista 
por seguidismo do BNG. Des
de o nacionalismo, pola con
tra, non entendian durante a 
precampaña e a campaña ·elei
tóral a estratéxia do PSOE de 
abandonar o cetro político pa
ra desputarlle ao BNG o eleito-· 
rado, cun discurso máis radical 
ainda que os nacionalistas 
co·ntra Fraga que abrigaba a 
estes a radicalizar tamén a 
sua mensaxe. + 
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Santiago acollerá un encentro europeu no mes de Novembro 
. . 

BNG, CiU e PNV reunirán 
. . 

aos máis de médio cento de eleitos 
para mostrar a sua forza institucional 
*A. EIRÉ 

Os resultados das eleicións 
xerais son bós, pero podian 
ser millores. Esta é a principal 
constatación que realizaron os 
firmantes da Declaración de 
Barcelona o 23 de Marzo na ci
dade condal. Agora tratarán de 
mostrar a sua forza institucio
nal e continuar coa discusión 
sobre o modelo de Estado, 
cunha Idea principal que que
ren facerlle chegar a toda a so
ciedad e española: "as ideas 
non se condean, debáte~se". 

Os resultados eleitorais non alte
raron o seu ritmo. O 5 de Abril 
reuniranse os coordenadores da 
Declaración de Barcelona así co
mo os voceiros de cada unha das 
organización no Congreso e no 
Senado para realizar un primeiro 
avance das propostas que van 
apresentar próximamente nas cá
maras españolas. Nos días se
guintes xuntarán aos máis de 50 
eleitos do BNG, CiU e PNV, para 
mostrar nunha fotografía a sua 
forza eleitoral. No mes de No
vembro terá lugar en Compostela 
un encontro europeu para anali
sar a problemática das nacións 
sen Estado asi como o traballo 
que estas organización veñen re
alizando no Paralmento Europeu. 
Coincidira coa celebración da ca
pitalidade cultural compostelá. 

Os nacionalistas periféricos son 
conscientes de que, coa maioria 
absoluta do PP, van ter maiores 
dificultades na dinámica parlamen
tária que, previsibelmente, "acen
tuará o dima de españolización na 
sociedade". Pero BNG, CiU e 
PNV, agardan que non se impida 
o necesário debate. Así, están dis
postos a levar ao Congreso e ao 
Senado os eixos programáticos 
comuns que aprobaron en Silbo 
antes das eleicións. 

Segundo os nacionalistas, nas 
eleicións xerais, mália a maioria 
absoluta do PP, quedou claro 
que "cada nación do Estado ten · 
un mapa politice nídiamente dife
renciado", o que mostra, ao mes
mo tempo, que "tamén existe un
ha concepción do Estado total
mente diverxente da do PP". Esta 
constatación é o principal ponto 
positivo que se deprende, ,segun
do Francisco García, secretário 
de organización do BNG, dos an
teriores comícios. Tanto é asi 
que, en Barcelona ollaron como 
positivos os resultados, sobre to
do do BNG e PNV, asi como o 
mantimento de CiU, mália "b cli
ma de forte combatividade contra 
os nacionalistas, até o pónto de 
convertelo ·en bandeira eleitoral". 

Uns obxectivos vixentes 

Segundo a declaración conxunta 
realizada o 23 de Marzo, BNG, 
CiU e PNV cQnsideran "plena
mente vixentes quer os o.bxeiti-

01 integrantes da Declaración de Barcelona consideran plenamente vixentes os obxec
tivos e estratéxias da acordo. 

vos propugnados pola Declara
ción de Barcelona, quer as es
tratéxias de colaboración descri
tas no noso Acorde". En conse
cuéncia, afirman que a sua ac
ción "parlamentar e de partidos 
ten que propiciar que ditos ob
xectivos e estratéxias avancen". 

Tamén afirman que, tanto a 
maioria do PP, coma o descen
so do PSOE e IJ.J "non poden 
ser un atranco para que o Esta
do español progrese no recoñe
ci mento, na defensa e no de
senrolo da sua pluralidade na
cional, cultural e lingüística". 

Neste senso, afirman que sem
pre consideraron que "é indis
pensábel que os partidos esta-

tais participen no debandito .pro
ceso e se impliquen na reflexión 
e no diálogo que propugnamos 
como Nova Cultura Política". 

Ao mesmo tempo, reiteran os 
seus compromisos para "cultivar 
os val?res'Eocráticos,, p~ra 
garantir o conom1co 
sobre o qo se poda sentar un
ha base de coesión social , para 
reforzar a sociedade do benes- · 
tar como elemento básico de 
xustiza social e para impulsar 
unha administración eficaz e ao 
servício dos cidadáns, para mo
dernizar as estruturas do Estado 
axeitándoas ao seu carácter plu
ral e ao marco da UE, como rea
lidade alén da simples unión 
económica".+ 

A. E11ü. 

As dificuldades 
dunha relación 

A dificuldade que teñen analistas e xomalistas para explicar, calibrar e 
enxergar nas reunións da Declaración de Barcelona, ven dada ( alén dos in.:
tereses ideolóxicos de cada quen) pola incompresión dG próprio problema 
nacional do Estado español. Ollan os acordos, as discrepáncia5 e as difi
culdades, inseridas nun marco de relacións semellantes ás que poderian 
ter os partidos estatais nas distintas. comunidades, non como organización 
plenamente independente e, o que se convirte en máis importante e non 
aceitan, parte fulcral dunhas nacións que se queren soberanas. 

Acadar esa soberanía pola vía do diálogo, do convencimento á mai01ia_ 
da sociedade estatal, é o obxectivo da Declaracián. de Barcelona.. As polí
ticas comuns que consensuan en cada unha destas xuntanzas van dirixi
das, precisamente, á consecución deste preciso obxectivo. Pero BNG, 
CiU e PNV, son unhas organizacións que. realizan outra política, mes
mo de xestión, con outros condicionantes, outras perspectivas, outras 
relacións e outros intereses, os de cada unha das suas nacións, non sem
pre coincidentes. Por iso a sua relación debe de basearse na especificida
de de cada organización e no' mútuo respeito ás estratéxias próprias que, . 
loxicamente, condicionan o riuno da estratéxia comun pero non así os 
princípios. Tanto é asi que, nas mesmas organizacións, como CiU ago
ra, ou ·antes no BNG, existen tamén diferentes visións á hora de aco
meter eses acordos, pois dependen da estratéxia global de cada organiza
ción. Son as circunstáncias políticas de cada quen, analisadas interna
.mente, as que determinarán o riuno das demandas nacionais. + 
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A NOSA TERRA · 

Posibilidade. 
dun grupo ·parlamentário do BNG 
O BNG está a agardar por un dictame xurídico sobre a 

' posibilidade legal de constituír grupo parlamentário pró
prio no Congreso. Se este é favorábel, comezará a ne
gociar con outras forzas o ef11prestito de dous deputados 
para ,constituír -o grupo, ainda que as conversas infor
mais xa comezaron e tamén os oferecimentos ·de diver
sos partidos. No regulamento do Congreso existe a posi
bilidade de que parlamentários, eleitos por organizacións 
diferentes formen un mesmo grupo. A reforma da lexisla
tu·ra anterior especifica que, se hai emprestito, .non pode 

- voltar ao grupo de orixe, debendo de pasar ao Grupo 
Mixto.. Tamén depende da porcentaxe que acaden estes 
partidos na eleicións. O ano pasado a UPN-PP empres
toulle a Coalición Canária un deputado para que pudera 
formar grupo. O PSOE deixoulle ao PNV até catre sena
dores para conformar un Grupo Nacionalista na cámara 
alta. pp e ce xa teñen pacta~jo para esta lexislatura que 
lle deixarán aos canários un deputado, previsibelmente 
de Unión Melillense, para formar de novo grupo próprio. + 

·Arquivadas as denúncias d~ Familia 
sobre a Cidade dos Muchachos 

5 

Os xulgados de Ourense veñen de arquivar as denúncias 
apresentadas contra ó Padre Silva, responsábel da Cida
de dos Muchachos de Ourense, nas que era.acusado de 
"falsidade documental" en relación coa acollida en 
Benposta de nenos latinoamericanos afectados polo fura
cán Mitch. Foi a Consellaria de Família a que instou á fis
calia do Tribunal Superior a investigar as presuntas irre
gularidades. A investigación empréndese cando a Xunta 
s~ dispón a ocupar terreas da Cidade dos Muchachos pa
ra instalar o novo estádio de futbol de Ourense, actuación 
á cal os reponsábeis de Benposta se opoñen. Agora, o 
Padre Silva anúncia unha querela por difamación contra 
Ramón Garcia Malvar, fiscal do TSXG,e a directora xeral 
de Família, Teresa Rei, xa que entende que a 
investigación tivo como única fin desprestixialo. + 

Nogueira emenda a refonna da UE 
para que as comunidades autónomas teñan 
representación 
O eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira, vén de apre
sentar 17 emendas ás pr.opostas de reforma da UE que o · 
Parlamento de Estrasburgo prepara para a Comisión In- . 
tergubernamental, a celebrar no segundó semestre do 
ano. O obxectivo é que se recoñeza un estatus específi
co para as comunidades autónomas ou rexións con com
peténcias política$ e lexislativas dentro dos Estados 
membros e qüe o Comité .das Rexións se transforme 
nunha cámara territorial. O BNG tamén defenderá que o 
Parlamento europeu téña plena capacidade lexislativa, 
que se. amplie o seu número de membros, o desenvolvi
mento dunha poHtica europea de emprego e a vincula
ción dos fundos estruturais aos territórios, que como Ga
liza, son obxectivo un. As emendas. foron rexeitadas na 
Comisión de Asuntos Exteriores o Xoves 23 de Marzo, 
pero serán debatidas de novo no Pleno do Parlamento .. + 

Meilán teima no segundo ciclo de Medicina 
para A Co·ruña 
O reitor coruñés, Xosé Luís Meilán Gil segue imerso na 
polémica, despois do contencioso derivado da irregular 
modificación dos estatutos da Universidade da Coruña 
para darlle opción ~ renovar o seu mandado. Destas foi o 
segundo ciclo de Medicina e mesmo a licenciatura o que 
provocou a controvérsia. Mália que o mapa de titulacións 
non contempla esta posibilidade e hai acordo para que a 
Faculdade de Medicina de Compostela sexa, por 
cuestións de cualidade., a única dQ país, Meilán quer un 
segundo ciclo para reforzar o seu poder e para insistir no 
modelQ. de universidade elitista.+ 

·_A Mancom·unidade do Morrazo aproba· 
_· con6nuar co plano de reciclaxe de lixo 

Trinta e cinco votos a favor (BNG, PSOE, FPG e EdeG) 
e vintenove en contra (PP) foi o resultado da votación 
levada a cabo na Mancomunidade do Morrazo pola que 
se -decidía seguir adiante co Plano de Lixo elaborado no 
anterior mandado das corporacións. municipais, que op
taba por un modelo de recuperación, reciclaxe e reutili
zación e que tora desbotado unilateralmente polo con-

. cella de Cangas despois de chegar ao poder o PP o pa
sado 13 de Xuño. Por outra banda e mália o resultado 

, da votación, o alcalde popular de Cangas, Henrique So
telo dixo que non era vinculante e manifestou a sua in
tención de:aderir o município ao plano de lixo de SoGAMA, . 
qu_e fund~menta a xestión dos resíduos na incineración.+ 
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OPtNIÓN 

A IGREXA CATÓLICA PEDE 
PERDÓN POLOS SEUS 

ABUSOS 

ENSINO AO REVÉS 

VITORINO PÉREZ PRIETO 

Tras superar os atrancos da Cúria vaticana 
e moitos cardeais, o 12 de Marzo, primeiro 
Domingo de- Coresma do Xubileu 2000, o 
Papa pediu perdón polos abusos cometidos 
pola Igrexa Católica na sua história. Na V 
Asemblea Plenária do Coléxio Cardenalí
cio, en 1994, non se aceptara de bon grao 
a proposta papal de pedir perdón polos pe
cados· cometidos pala lgrexa nos seus 2000 
ahos de história; as int:ervencións naquela 
asemblea foran adversas, salvo a do carde
al Etchegaray, presidente de '·'Xustiza e 
Paz". Con todo, ¡:¡ causa foi adiante. 

As palavras do Pontífice estiveron marcadas 
nunha coidada htúrxia 

tiña o seu valor e manifestaba unha certa au
dácia, pouco habitual na lgrexa, recoñecendo 
os seus pecados de intoleráncia, inxustiza e 
·violéncia exercidas no nome do Evanxeo. 
Outras relixións (xudeus, musulmáns ... outras 
confesións cristiáns) deberian tomar nota. 

Pero, esta confesión papal-cardenalícia sóa
nos máis a un mea culpa polo pasado, cun 
culpábel siléncio verbo do presente, ainda . 
que Xoán Paulo II dixera expresamente: 
"Confesamos as nosa responsabilidades polos 
males de hoxe';. Asi se cuestionaba desde a 
reflexión e os testemuños na revista relixiosa 
Adista; o teólogo Giuho Girardi, .comentaba 

agudamente: "A auto

'En que se vai 
manifestar esa petición 
de perdón por parte da 
lgrexa? Van cambiar en 

crítica, salvo algunha 
tímida excepción, non 
atinxe á lgrexa como 
tal, senón só a alguns 
do seus fillos"; mesmo 
non afecta: nen aos 
pontificados recentes 
nen ao actual pontifi
cado, ·a .pesar dos 
"comportamentos au
toritários e represivos" 
da Cúria romana no 
trato de teólogos e bis
pos progresistas. 

algo as po~turas 
autoritárias e . 

perseguidoras de 

M.DEBRAN 

Antes de se converter o Principado de 
Andorra nun novo Estado, estiven seis 
anos de profesor no Instituto Espafiol de 
Bacharelato daquel pequeno e fermoso pa
ís, considel'a:do o santuario do catalán. 

E desde que volvín para o ensino galega 
téñome acordado·moitas veces daquela na
ción, que foi quen de conservar a súa lin
gua a pesar de tersó un tercio de habitan
tes autóctonos, e de estar sometidos ás in
fluencias lingüísticas e culturais dos inmi
grantes, así como ás dos dous poderosos 
Estados veciñós, o francés e o español, por 
medio dos seus sistemas educativos. 

O segredo deste gran milagre está en que 
contou con gobernantes fieis á súa lingua e 
cultura, mentres que a nosa clase dirixente 
sempre estivo máis preocupada por conser
var o apoio da de
reita española, pa-

, ra sobrevivir políti
camente, que pola 
cultura e a lingua 
de Galicia. E, aos 
que vivimos esta 
experiencia com
parada, ninguén 
nos pode conven
cer do contrario. 

Cando estaba na
que! país, naceume · 
a miña filia. E sen 
ter ela quen lle fa

_ lase o catalán na 

non é de tipo físico coma o hitleriano, que 
esterilizaba os estudiantes que non supera
ban o nivel cµltural mínimo marcado polo 
Estado alemán nas escalas, e que extermi
naba xudeus, senón moral ou extermina
dor de culturas e lingua~ autóctonas. 

Os promotores e cómplices da coloniza
ción españolista saben que, no caso de 
continuaren unhas xeracións máis coa es-

. pañolización, acabarán impoñendo a súa 
lingua e cultura en Galicia. E non hai for
ma de colonización mái profunda e defi
n.itiva que a aceptación polo colonizado da 
lingua e cultura do colonizador. 

E como a perda da lingua e cultura dun 
pobo supón a dos seus dereito políticos e 
a aceptación dos do colonizador, o resul
tado a que nos conducen o e pañoli ta 

e tá ben dar . 

De feit , a ensi
nanza empre foi 
o aparello ideoló
xico do Estado es
pañol, que ata 
que apareceron as 
autonomías era o 
único encargado 
de organizala, re , 
ponsabilidade que 
actualmente com
parte cos gober
nos autonómicos. 

penite~cial na basílica 
de San Pedro. No seu 
mea culpa, o Papa di.Xo 
na sua homilia: "Non · 
·podemos non recoñe- · 
cer as infidelidades ao . 
Evanxeo nas que inco
rreron os nasos irmáns. 
Pedimos perdón polas 
divisións producidas 
entre cristiáns, polo 
uso da violéncia que al
guns <leles utilizaron no 
servizo da verdade e 
palas actitudes de des
confianza e hostilidade 
usado cara aos seguido
res doutras relixións". 
O papa repetiu emo-

_ calquer crítica dentro 
da Igrexa" 

• Ü ARREPENTIMEN- casa· aprendíao na 
TO AUTÉNTICO ESIXE gardería, e despois 

Pero o Estado 
procura manter 
neste eido o má
ximo españolismo 
posible, en vez de 
recoñecer o de, 
reitos autonómi
cos. E como a cla
se dirixente gale
ga é españoli ta, o 
no o en ino con
tinúa e candalo
samente castela
nizado, é icir, a 

cionado várias veces "nunca máis": "Nunca 
máis atentar contra a caridade no s~rvizo da 
verdade ... nunca máis o recurso á violéricia, 
nunca máis discriminacións, exclusións, 
opresións, ferir aos pobres e aos pequenos". 

• ÜS SETE PECADOS POLOS QUE PEDE 
PERDÓN A IGREXA~ A homilía do papa com
pletouse coa petición de perdón da lgrexa, re
presentada por sete cardeais, que querian ma
nifestar simbolicamente as diversas ·áreas: 

l. Pecados xerais do pasado (B .Gantin, de
cano do Coléxió Cardealício). 2. Pecados 
nos métodós usados no servizo da verdade 
(J. Ratzinger, pref~cto da Congregación pa
ra a Doutrina da Fe). 3. Pecados contra a 
unidade dos cristiáns (R. Etchegaray). 4. 
Pecados contra os xudeus, "o povo da alian
za" (E.I. Cassidy, presidente do Consello 
para a Unidade dos Cristiáns) 5. Pecados 
contra o respeito ás outras relixións, ao 
amor, a paz, e as culturas, sobre todo ás mi
norías, particularmente na conversión coa 
forza da espada que impuxo ás xentes dou
tras relixións e cultútas (Hamap, monseñor. 
xaponés responsábel da Pastoral dos Émi
grantes) 6. Pecados contra os direitos hu: 
manos e parttcularmente contra a di~ida
de da ml,lller (Arinze, presidente do Conse~ 
llo para o Diálogo Interrelixioso) 7. Peca
dos polos abusos contra os pobres e os mar
xinados (Van Thuan, moµseñor vietnamita 
que pasou vários·anos no cárcere). 

Podian engadirse alguns máis, pero particu
larmente se bota en falta outro, no ·que a . 
lgrexa podia facerse máis discípula de Fran; 
cisco de Asis, Xoán da Cruz ou T eilhard de 
Chardin: pedir perdón por ter xustificado 
ao longo dos séculos o dominio indiscrimi
nado. e espoliador do seres humanos sobre a 
natureza, saqueada e violada de xeito imi
sericorde; esquecendo que somos parte desa 
natureza, e que Deus nos puxo nela como 
coidadores, non como donas déspotas. 
Con todo, o xesto papal alegrounos a moitos; 

UN VERDADEIRO PRO- na Escala Mater-
. POSITO DE EMEND~~, que é como alí 

Pero non abonda, unha petición de perdó1~-hamaban ao 
non pode ser válid?- se non hai verdadeiro re- ensino de párvulos 
coñecimento de todos os pecados cometidos, ou infantil. 
con fondo e sincero arrepentimento e un 
honrado propósito de emenda, con repara
ción dos danos ocasionados ... como proclama 
a prática penitencial da lgrexa. Como reco
ñecia o bispo Jacques Gaillot nunlia Carta 
recente, "compre un acto de reparación que 
atestigüe ese cámbio de orientación ... non se 
pode exercer unha verdadeira reconciliación 
sobre a base do simple esquecimento". 

É ai onde lle atopamos os máis grosos peros 
a esta deGlaración da lgrexa. En que se vai 
manifestar ·realmente esa petición de per
dón por parte da lgrexa? Van cambiar en 

·algo as suas posturas autoritárias, intoleran
tes e perseguidoras de calquer crítica den~ 

. tro da lgrexa, da discriminación da muller · 
e dos que son diferentes ... 01.i. dün ecume, 
nismo requeno que só agarda a que os ir-

. máns separados volvan a seu redil, ou nun 
estar máis cos poderosos que cos pobres, 
ainda que moitas veces defende~a a es tes? 

Resultan ben expresivas para rerriatar unhas 
verbas do profético hispo francés: "Pedir per
dón polo non respeito da dignidade das mu,; 
lleres está ben, pero que fai hoxe a lgrexa pa-

. ra facer desaparecer a diseriminadón da que 
son obxecto as mulleres? Pedir petdón palas · 
ofensas aos pobres e marx.inados está ben, 
pero o que conta hoxe é ver á lgrexa poñerse 
a carón deles e cuestionar o poder dos pode
rosos. Pedir .perdón palas exclusións feítas ao 
longo dos séculas está ben, ¿pero que fai a 
Igrexa hoxe sobre o sufrimento dos divorcia
dos vol tos a casar e excluídos da eucaristia, ' 
os curas casados excluídos do ministério, os 
teólogos excluídos do ensino ... ? Xoán Paulo 
U lanzou unha vibrante chamada aos cris
tifuts, repetindo nunca má~ ... Oxalá que esta 
chamada do Papa se traduza en práticas de 
liberación na vida da Igrexa!. .. En conver
sión dos corazóns... das le is e 'das tradicións 
que continuan a ferir e excluír" .. • 

Mais ao traer a fi
lla para o noso 
ensino, vin como 
aquí os rapaces 
ían á escala es
quecer o. galega 
que aprendían-na 

A.N.T. 

casa, por estar o 
ensino montado 
ao revés, é dicir, 
para aprender o 
castelán e esque, 
cer a nosa lingua. 

Pois a meirande 
parte dos galegas, 
despois de pasar 
polas garderías, 
ensino infantil, 
primario, secun
dario e universita, 
rio, ·continúan ·sen 
falar a Iingua do 
país. 

'Como a clase dirixent~ 
galega é españolista, o 
noso ensino continúa 

escandalosamente 
castelanizado, é dicir, ao 

servicio do antigo modelo 
de Estado" 

ervici d antig 
modelo de Estado, 
obs l t e en fu
t u r po ible na 
nova Espafia. 

Desta falta de ga
legui m n en i, 
no non ten culpa 
a sociedade senón 
a súa clase diri, 
xente, que fixo da 
colonización de 
Galícia un medio 
de vida. Pois non 
hai pobo ben in-

Este resultado académico, politicamente 
impresentable, por inmoral -e antipatrió, 
tico, é incontestable. E basta por si só pa
ra cuéstionar calquera tese política que 
pretenda xustíficar como galega o noso 
actual ensino, por estar este, fundamen
talmente, ao servicio do Estado español e 
non ao de Galicia. 

Os galegas que non son quen de facer.en 
esta reflexión é porque non teñen sindé
rese ou por estaren mediatizados polaco
lonización lingüística e cultural españo
listas, de natureza fascista, que volve 
acríticos ou sen capacidade de discerni
mento aos colonizados. 

O fascismo da colonización españolista 

formado que re
nuncie polas boas 
á súa lingua e cul-

tura, por seren estes os seus valores máis 
sagrados. 

O profesorado que colabora c~a españoli
zación do ensino tamén ten a súa parte de 
culpa, pois dispón de certo marco legal pa
ra exercer a liberdade de cátedra, e ensinar 
en galega. 

Para galeguizar o noso ensino é necesario 
esclarecer previamente ai responsabilida
des de cada axente educativo neste campo, 
porque para a nosa ensinanza é máis im
portante, por exemplo, que os profesores 
falen .galega ca que o fale o Presidente da 
Xunta. Pero en Galicia está pasando ao re
vés, é didr, a· p~lítica educativa díctase en 
galega, e a meirande parte dela execútase 
en castelán. • 
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Unha das múltiples manifestadóns das viciños contra o encoro celebrada no ano 1998 en Caldas-de Reis. 

Alega que é necesário para abastecer de auga á comarca 

Cuíña di que seguirán adiante as expropriacións para , . . 

construir o encoro do Umia pésie as irregularidades . 
-0- PAULA CASTRO 

Sen unha soa referéncia ás 
cargas policiaís e pasando de 
refilón polas resolucións xu
diciais que obrígaban a para
lisar as obras de construción 
do encaro do Úmia, o conse
llei ro de Política Territorial, 
Xosé Cuiña, facía unha en
cendida defensa do proxecto 
recorrendo mesmo, para xus
tificalo, ao plano proxectado 
no ano 1973, en plena época 
franquista. Toda a sua inter
vención baseouna nunha ar
gumentación: garantir o 
abastecimento de auga da 
comarca. A novidade é que 
agora, ao parecer, o aprovei
tamento hidroeléctrico pen
souse unha vez estaba decidi
da a construcción do encaro. 

En contra dos alcaldes da zo
na, en contra dos viciños afec
tados e en contra da oposición 
parlamentária, o governo gale
ga aprobaba por decreto a de
claración de urxéncia para a 
expropriación das terras afecta
qas polas obras do encoro do 
Umia. Ademais empregaba a 
lei de acompañamento dos or
zamentos do 2000 para decla
ralo de utilidade pública e pasa
ba por riba das resolucións xu
diciais para continuar cun pro
xecto de construción que debía 
ter sido paralisado: Fronte á 
oposición dos viciños emprega-

ba ás forzas de seguridade, de
fendendo unhas obras que ne
se intre eran ilegais. 

Mália todo, o conselleiro, es
quecia estes detalles e centrá
base na necesidade imperiosa 
de garantir o abastecimento de 
auga para os viciños de Vila
garcia, Vilanova, A llla, Cam
bados, Ribadúmia, Meis, Mea
ño, Ogrobe e unha parte de 
Sanxenxo. Ademais, trataba de 
demonstrar que a principal pre
ocupación de Augas de Galiza 
e da sua consellaria estribaba 
no respeito medioambiental e 
ecolóxico da zona. 

Toda unha argumentación que 
causou estupor nos seguintes 
intervintes, nomeadamente o 
de lembrar que o p.roxecto de 
encaro viña de lonxe, nen máis 
nen menos que do ano 1973 e 
que o proxecto de aproveita
mento hidroeléctrico fixérase 
de paso, para non desaprovei
tar economicamente a poten
cialidade da presa. 

o papel de fENOSA 

Para dar maior rotundidade ás 
suas explicacións e coa preten
sión de deixar sen argumentos 
aos grupos da oposición, o titular . 
de Política Territorial engadia 
ademais,. que cando se criticaba 
o proxecto recurríase a qu.e des
de a Xunta queríase beneficiar a 

Fenosa. Sen embargo, neste ca
so, como a concesión foi parar ás 
empresas Dragados e Abeconsa, 
non se podia dicer que houbera 
intencionalidade algunha de be
neficiar a ninguén de antemán. 

Pero eses mesmos argumentos 
servian tamén para cuestionar o 
procedimento seguido pola ad
ministración .. Ao fin, "se se puido 
esperar desde o 73 até o de 
agora, por que recurrir á via de 
urxéncia?", perguntaba a depu
tada socialista Dolores Villarino. 

E en canto á concesión do 
aproveitamento, o nacionalista 
Francisco Trigo lembraba que 
ainda sendo outras as empre
sas encarregadas do proxecto 
"Fenosa segue senda a empre
sa que ten o monopólio da dis
tribución", co cal, obviamente 
segue a ser a principal benefi
ciária. Por outra banda, Trigo si
nalaba o curioso .de declarar 
beneficiárias a empresas como 
Abeconsa que, "desde Decem
bro do 99 está suspendida para 
a realización de obras". 

En todo caso, a comparecéncia 
do conselleiro viña a contq por
que desde o grupo socialista pe
dí ranse explicacións polo decre
to de urxente expropriación das 
terras, que tanto uns cómo ou
tros, consideraron "non acredita
do", coincidindo coa estimación 
do Tribunal Süperior. 

E se a causa que provocaba a 
construción do encaro non era o 
aproveitamento hidroeléctrico, 
ainda menos, porque como des
tacou a representante socialista, 
para abastecer de auga á co
marca do Salnés, hai outros 
procedimentos que teñen me
nos impacto. 

Para sair do paso, na sua res
p,osta, Cuiña sacaba unha nova 
argumentación e apresen.taba a 
defensa do medioambiente como 
outro dos elementos que se tive
ran ~n conta á hora d~ elaborar o 
proxecto. Ao parecer, co encaro 
poderíase asegurar o caudal 
ecolóxico do rio, non garantido 
nos meses de verao e que si es
taria asegurado logo das obras 
de apresamento das augas. 

Este novo elemento do debate 
. foi ainda máis cuestionado que 
o recurso ao proxecto' franquis
ta, sobretodo porque era unha 
novidade para todos os presen
tes e porque até o de agora 
nünca fora apresentado como 
elerriento de preocupación. O 
que si quedou demonstrado foi 
que co ·recurso .a vías excepcio
nais, saltándose procedimentos 
legais e continuando a pé de 
obra mália as decisións dos tri
bu nais, este encaro para o go
verno foi unha cuestión de forza 
e que en nengún caso estaría 
disposto a dar marcha atrás pa
sase~ que pasase.+ 
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Pazos é un erro 
Xosé Cuíña aseguraba que o 
governo tratara de acadar o 
consenso para a construción 
do encaro convidando a todos 
os sectores implicados e aos 
grupos con representación 
parlamentar para achegar 
acordes. Eso ainda que a posi
ción de partida do executivo se 
apresentase como inamobíbel 
e que todos eses sectores im
plicados criticaran que se esta
ba levando a cabo un proxecto 
que non contaba con consen
so. Porén o representante do 
grupo mixto, Xosé Manuel 
Pazos, lembrou que non to
dos os sectores foran convi
dados porque, de feíto, EdG 
non recebira comunicado al
gun para asistir a reunión 
nengunha. "Salvo erros", dicia 
Cuíña. "Vaia asi que eu son 
un erro" contestaba Pazos.+ 

A defensa do pazo 
de.inverno 
Habia manifestación de maris
cadoras en Compostela e un 
dos pontos da orde do dia do 
pleno abria 0 debate sobre as 
suas demandas. As traballa
doras pedían un réxime de ccr 
tización máis flexíbel e acorde 
coas rendas que perciben e o 
direito a facelo por horas, días 
ou meses de activida0e. A sua 
. presenza na capital debeu ser 
considerada como un acto 
subversivo, porque o parla
mento estaba completamente 
rodeado de antidistúrbios. 
Aquilo máis que un reforzo da 

· protección da cámara parecía 
a defensa do pazo de inverno.+ 
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A manifestación saiu da Alameda de Compostela ás dace do meiodia e rematou na Praza Roxa. A. PANARO 

Rexeitan a reforma do CAP, do MIR e a Leí de Pasantías 

Os estudantes contra as trabas de acceso 
· ao mercado laboral 

-0- P. BERGANTIÑOS 

Ao redor de 3.000 estudantes 
participaron o Martes 28 de 

· Marzo na manifestación convo
cada en Santiago polos Comi
tés Abertos de Faculdade 
{CAF) co lema Non máis trabas 
ao estudantado galega. Pro.;. 
testan pola reforma do Curso 
de Adaptación Pedagóxica 
{CAP), do MIR e a Leí de Pasan
tías, porque son medidas do 
Governo artelladas "para re
trasar a incorporación dos es
tudantes ao mercado laboral". 

. Nunha xunta recente,' o director 
de universidades confirmou a re
présentantes de esta organiza
ción que o Curso de Capacitación 
Pedagóxica (CCP), que substitui
rá ao actual CAP e que é necesá
rio para· exercer .como docente, 
non se implantará ant~s do curso 

2002-2003. Pero os CAF, que 
valoran. como vitória do· estudan
tado este retraso, seguen a de
mandar que este curso se realice 
através de matérias de libre con
figuración que os estudantes poi
dan facer ao longo da carreira. A 
reforma do CAP estabelece o au
mento do prezo da matrícula de 
70.000 a 135.000 pesetas, am
plia a sua duración de 6 meses a 
dous anos, restrinxe o número de 
matriculados através dos núme
rus clausus e non recolle o direito 
a bolsa de estudos. 

Con esta mobilización a organiza
ción nacionalista tamén quixo 
apoiar as reivindieacións dos estu
dantes de Medicina que "ievan loi
tando todo o ano á favor dunha 
formación post-i1rao renumerada 
e libre de exame, asi como contra 
a implantación do exame post-re
sidéncia". Por outra banda, en Di-

MEJO AMBIENTE 

reito, os estudantes manteñen de 
vello a sua protesta contra a Leí 
de Pasantías. "Esta lei -explican 
desde os CAF- pretende impulsar 
como obrigatórios dous anos de 
práticas posteriores á carreira, se
xa cun advogado-titor ou en esca
las de práticas xurídica. Tamén se 
implantarla despois un exame de 
capacitación profesional". 

Pola contra, a organización estu
diantil exixe que os planos de es
tudo da titulación de Direito in
cluan as prácticas no segundo ci
clo da carreira e que a formación 
post-grao para o estudantado de 
Medicina sexa remunerada e libre 
de exames. Manteñen que estas 
reformas non son só responsabili-

-dade do Governo central, senón 
que corresponde tarnén á Xunta 
de Galiza, á Consellaria de Edu
cación e ao Reiterado da Univer
sidade de Santiago.• 

Celebrou a sua asemblea anual no marco dunha xornada de estudo do meio litoral 

Os resíduos, º· transporte e a enerxia 
seguirán a protagonizar o traballo de ADEGA 

Cando · se curnpren 25 anos do 
. seu nascirnento, os sócios de 
Adega achegáronse até Ogrobe 
para celebrar durante os dias 25· 
e 26 de Maio a sua asamblea 
anual, no marco dunha xornada 
de estudo e debate sobre o meio 
litoral. O tratamento do lixo, o 
transporte e o impacto ambiental 
dos encoros, minicentrais e par
ques eólicos seguirán a ser os 
eixos de traballo prioritár.ios da 
asociación ~coloxista que tamén 
vai elaborar unha extratéxia para 
loitar contra o cárnbio climático. 

En Adega manteñen que é ne
cesário elaborar unha política 
"realista e non meramente publi
citária" de loita contra o efecto 
invernadeiro. Trátase dun pro
blema que afecta gravemente 
ao meio e que non se vai atallar 

coa a construción de rnáis enca
ros oú parques eólicos. Son ne
cesárias, mantén Adega, medi
das coas que se aforre e reduza 
o consumo de enerxia, através, 
por exernplo, dunha modifica
ción das modalidades de trans
porte. Un dos temas que tarnén 
se trataron durante a asamblea, 
e no que traballará a asociación 
ecoloxista este ano, é o dos ali
mentos tranxenicos e os seus 
efectos sobre a semente e os 
cultivos autóétonos. · 

Pésie a mellara organizativa que 
esta asociación experimentou 
desde a última asamblea xeral, 
coa sua reorganización, por 
exemplo, en localidades como Vi
go e 9 Barbanza, os sócios tamén 
valoraron a necesidade de prestar 
rnáis atención ao artellamento da 

1. 

actividade ecoloxista en zonas do 
país nas que esta organización 
ainda carece de implantación. O 
obxectivo é o de rnillorar a coor-

. denación e difundir de forma nídia 
entre a sociedade os problemas 
do deterioro ambiental. 

O meio litoral é outro dos ternas 
que centra a atención dos ecolo
xistas e, ao fio, a asernblea en
rnarcouse nunhas xornadas que 
iMcluiron conferéncias sobre os 
recursos naturais, o deterioro do 
litoral, a sua contaminación e a 
calidade das augas. Neste senti
do Adega pulará pola criación 
dun foro que avalie a situación 
ambiental das rias, qu_e faga se
guimento e que apresente pro
postas sobre a sua mellora, que 
condicionen a actuación da Ad
ministración.• 

O resgardo 
da 
identidade 
Isaac Diaz Pardo publica un 
artigo de opinión en LA Voz 
DE GALICIA no que 
reflexiona sobre o porvir da 
Galiza. "O turista que vén á 
Galiza prefire estar nalga que 
teña identidade -un vello 
pazo, unha vella casona 
rural-. A vivenda rural 
galega tiña unha 
característica ben definida, 
axustada ao difícil período 
histórico que lle tocou vivir: 
o rueiro, do que ainda poden 
verse alguns vestíxios; 
representaba unha forma de 
habitación con gran sentido 
da economía. Un núcleo de 
casiñas. Por veces unidas, 
outras formando ángulos, con 
peque!l-os eidos, e formando 
espontáneas ruas, ás veces 
cubertas de parreiro. 
Xeralmente o rueiro 
atopábase sobre terras 
improdutivas de charneca, 
árdego ou amado, pois as 
terras de labor ficaban no seu 
entorno, e máis alá estaba o 
monte con árbores que 
subministraba a enerxia 
térmica. O rueiro podíase 
modernizar e facer 
evolucionar a sua identidade 
con tradición. Hoxe 
prevalece, e se protexe, a 
especulación do chan sen 
respecto nengun á 
identidade, na que se asenta 
a riqueza. As peras urracas, as 
mazás tabardillas, a cláudia 
galega, que terian un gran 
valor de exportación, 
desapareceron e agora 
importamos outras piores. 
Antes do ano 36, a Galiza 
tiña unha institución 
concenciada desta fartura, 
pero isto hoxe non 
interesa".• 

Domesticar 
o capitalismo 
No libro PREDICCIONES. J 1 
GRANDES FIGURAS 
PRONOSTICAN EL FUTURO, 
editado por Tauros, o prémio 
Nobel de economia 
norteamericano John 
Kenneth Galbraith exixe 
cámbios no actual sistema 
capitalista de cara ao futuro. 
"O desenvolvimento 
económico e. social que máis 
me gustaría ver neste século 
é algo que atinxa con firmeza 
o que contemplei no século 
que terminou. Refírese á 

30 DE MARZO DE 2000 

pobreza, e canta con duas 
manifestacións claras. Nas 
grandes cidades dos países 
industrais ainda existen illas 
de privación, e isto é 
especialmente certo nos 
Estados Unidos. A 
desigualdade é unha 
característica básica. A fenda 
nas rendas debe ser reducida, 
e en particular, mellorando 
as·condicións de .quen agora 
son os máis desfavorecidos. 
Non hai nada que negue 
tanto o gozo da vida e, en 
realidade, da liberdade 
mesma ca unha falla total de 

· diñeiro, ou unha situación 
que se lle aproxime. Un país 
rico pode garantir unha 
renda aos que non a teñen. 
Se alguns non traballan, que 
asi sexa. Sábese que tamén os 
ricos ocasionalmente 
prefiren o ócio. O 
capitalismo segue tendendo á 
inestabilidade debido a erras 
sistemáticos, como sucede 
actualmente en Ásia, baixo a 
sua forma emerxente en 
Rúsia, en América Latina e 
potencialmente, cando 
i:.ernate a burbulla de Wall 
Street, nos Estados Unidos. 
Os nasos remédios presentes 
resgatan os banqueiros e 
industriais, que foron os máis 
propensos á insánia que o 
causou todo, e prescriben 
restricións á axuda de quen 
májs padece o desastre. Tal a 
oratória. Tal o Fundo 
Monetário Internacional, 
que salva os banqueiros e 
executivos responsábeis da 
crise, e unce a restrición 
orzamentária a expensas dos 
traballadores e o público en 
xeral".• 

Labordeta, 
representante 
dunpovo 
Domingo Val dedica a ua 
habitual coluna na revista 
SIETE DE .ARAGÓN ao 
flamante deputado da 
Chunta Aragonesista Jo é 
Antoni Lab rdeta. "O 
símbolo de Aragón, para 
moitas xentes pr gre i tas de 
aquí, e para alén dos nasos 
límites territoriai , chegará 
de novo a Madrid o próximo 
5 de Abril carregado de 
história e de loita por este 
Aragón. Sen dúvida algunha, 
José Antonio Labordeta é o 
deputado aragonés que máis 
merecía o escano. Porque 
simboliza e represen.ta a 
moitos que desde os tempos 
do franquismo xogaron 
moitas causas por salvaren 
este território. El tivo a 
oportunidade de marchar de 
Aragón, pero non quixo 
deixar a sua terra. 
Seguramente lle teria ido 
ben, como a todos eses 
artistas e intelectuais 
aragoneses que para 
triunfaren, foxen de Aragón~ 
Tivo a oportunidade de 
ocupar altos cárregos 
institucionais na política 
aragonesa, pero non quixo 
renunciar aos S'eus princípios 
ideolóxicos aragonesistas nos 
tempos nos que ainda era 
precisa a loita". • · 
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Cal foi o motivo de que o con
selleiro de Agricultura, Castor 
Gago, o expulsase da reunión 
sectorial do Instituto Lácteo 
Gandeiro galego? 

Cando se fai a convocatória da 
reunión, a USAG fica fóra por pri
meira vez nos vinte ·anos que ten 
de história. Membros do SLG e 
de Unións Agrárias avísanme de 
que se vai celebrar esta xuntan
za e eu tomo ·a decisión de apre
sentarme, porque considero que 
o sindicato que eu presido ten a 
entidade suficiente para estar en 
todos os foros relacionados co 
leite. Xa ali, o director xeral de 
Produción Agropecuária, António 
Crespo mandoume saír para fora 
e comunicoume de parte do con
selleiro que ou ben eu abando
naba a reunión ou el suspendia o 
encentro. Para evitar que se vi
sen prexudicados os meus com
pañeiros, funme. Mais antes diri
xinme a todos os asistentes e di
xen : "que ro que saibades que 
este governo que ternos é total 
mente fascista, porque só a un 
fascista se lle acorre expulsar 
dunha xunta pública a un repre
sentante do povo". 

De onde provén a má relación 
entre vostede e Gago? 

Gago é un home que non sabe 
nada da agricultura e conténtase 
con beneficiar as grandes indús
trias en prexuízo dos produtores. 
Ao redor del só quere persoas 
que o gaben e lle digan o que 
quere oír. Por iso lle son incómo
do. Concretamente, no mes de 
Setembro do ano pasado, criti
q uei publicamente a pol ítica 
agrária da Xunta e o conselleiro 
respondeu cunha nota pública na 
que me descualificaba e onde 
afirmaba que eu non tiña nen
g u riha representatividade no 
sector. Detrás destes actos de 
provocación de Gago está a man 
de Fraga e o seu modelo de polí
tica. O actual governo autonómi
co prefire poñer cortinas de fume 
denantes de arranxar os proble
mas do agro. 

Desde o seu ponto de vista, a 
Xunta non ten en conta a agri
cultura? 

Os intereses de Fraga son ben 
diferentes. Na sua mente está 
deixar apodrecer o sector: Actual
mente nengun dos tres gravísi 
mos problemas que arrastra a 
agricultura están tendo unha so
lución efectiva. A cota láctea non 
se reparte axeitadamente e os 
gandeiros viven unha situación 
desconcertante. Ao mesmo tem
po, a supertaxa provoca multas 
que a maioria non pode pagar e, 
por se fose todo pouco, as gran
des empresas crian unha situa
ción insoportábel, ao facer descer 
os prezos do leite constantemen
te, mentres que elas obteñen ca
da vez máis benefícios. En dez 
anos de governo fraguista, a Ga
liza interior empobreceuse moití
simo. O pouco gaño que se ob
tén das explotacións acaba gas
tado nos talleres mecánicos e no 
comércio minorista. Velaqui o fra
caso de Castor Gago, que é inca
paz de recoñecer a sua ineptitu
de e actua tan só como un moni
creque que Fraga utiliza ao seu 
antollo. Por outra banda, esque
ceuse de que vivimos nunha de
mocrácia e de que cómpre dialo
gar cos axentes sociais e máis 
coa indústria privada. No sistema 
de pensamento da Xunta só exis
te un carpo funcionarial que eles 
nomean e depoñen como que
ren, tal e como pasa con Xóve
n es Agricultores. E por ai a 
USAG non vai pasar. Nós non 

l", 1 , 
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Leandro Quintas, presidente do sindicato labrego USAG 

'Gago está ao servizo das grandes indústrias lácteas' 

* CÉSAR LORENZO GIL 

NA ÚLTIMA SESIÓN DO INSTITUTO LÁCTEO GANDEIRO, ESTE VETERANO SINDICALISTA FOI EXPULSA

DO POR ORDE DIRECTA DO CONSELLEIRO CASTOR GAGO. ESTE FEÍTO É so· UN iNCIDENTE MÁIS DUN

HA DIFÍCIL RELACIÓN ENTRE LEANDRO QUINTAS, A UNIÓN SINDICA~ AGRÁRIA GALEGA (USAG) E ·o 
GOVERNO DE FRAGA. SEGUNDO ESTE GANDEIRO, O NOSO PAÍS VIVE -BAIXO UN RÉXIME "FASCISTA" 

E ACUSA AO PRESIDENTE DA XUNTA DE VIVER MENTALMENTE NOS TEMPOS NOS QUE ERA· MINISTRO. 

somos nen de direitas nen de es
querdas, somos das vacas. E a 
elas tan só irnos defender. 

Vostede foi secretário xeral 
de Xóvenes Agricultores. 
Existe un ha relación especial · 
~ntre este sindicato e o PP? 

Efectivamente, eu fun o primeiro 
secretário xeral de Xóvenes Agri
cultores, hai vintecinco anos. Ai 
obtiven o meu primeiro posta na 
Cámara Agrária da Coruña. Mais 
de ali a pouco demitin e pasei a 
dirixir a USAG, porque me deca
tei de que Xóvenes ~ra unha 

central manipulada desde a políti
ca. Primeiro desde AP e agora 
desde o. Partido Popular. Entre os 
seus princípios estaba o de que 
hai que pregarse aos políticos 
para poder poñer en funciona-

. mento o sector agrário. Hoxen
dia, Xóvenes Agricultores non de
fende os agricultores e está ao 
servizo de Fraga e fai méritos pa
ra merecer as grandes subven
cións que este lle dá. Por este 
motivo, atopámoslle sentido ao 
escándalo dos cursos do Forcem 
e ás demais supostas irregulari
dades que se dan entre este sin
dicato e a Administración galega. 

P. BERGANTIÑOS 

En referéncia a·o caso das 
subvencións do Forcem, cales 
son as sospeitas da USAG? 

Puxemos nas mans do Consello 
· Económico e Social da Galiza e 

dos partidos da oposición toda a 
información que ternos sobre in
gresos de Xoán Luís Pérez Mira
m ontes e empresas suposta-

. mente beneficiadas ilegalmente 
deste diñeiro público. Reclama
mos que os cartas de todos os 
galegas se empreguen axeitada
mente, e se non foi asi neste ca
so, · que se devolvan ao erário pú-
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blico. Por outra, qüeremos escla,. 
recer a orixe dos bens que teñen 
os representantes destes gru
pos, porque está claro que non 
vou consentir que se compren 
casas, iates e coches de luxo 
cos impostas que todos paga- · 
mos. Só pedimos transparéncia 
e se existe malversación, que se 
depuren as necesárias respon
sabilidades políticas. 

lf!cluso o presidente do Parla-
.mento europeu, José María Gil
Robles, alertou de que saíran13 
billóns de pesetas do T esouro pú
blico que non tiñan ben definida a 
sua orixe. Ademais, referíase aos 
cursos do Forcem como un dos 
elementos máis sospeitosos da 
política de axudas públicas. Gil
Robles acusaba as autonomías 
de permisividade neste tema. 

Detrás dos 1.500 millóns de 
pesetas entregados pode ago-

- charse- o financiamento ilegal 
do PP? 

Penso que Pérez Miramontes , 
como secretário xeral de Xóve
nes Agricultbre,s, actua como tes- . 

.J t§lferro d'ª Ju.Xo, moi bel') pag?dcf, 
.:-"e~a cámbío: ó resto do aiñeiro vai 
parar ao PP e a algúnha outra 

.• orgé;lni~a~jqn_1 in~i~~m~nt~ .ye~
~ ·(fellag~_con est~-p~rt1do ·e copw~ 

prio ·cerne do sindicato. O naso 
deber é destapar estes abusos e 
de sobra estamos pagando a na
sa rebeldía. En sete anos non re
cibimos_ nen unha soa peseta 
procedente .da Administración 
por_ decisión própr.ia de Fragá. 

P~rda _de· decisión 
sobre o leite ... · ., 

Q_ue opin~a das últimas vendas 
de empJesas lácteas galegas 
a-tr~nsñacionais de fora? · 

. Este tema exemplific? perfecta
mente cal é o estilo político de · 
Fraga. Só o 14 por cento da in
dústria láctea que opera na Gali
za é autóctona. Por que pasa is
to? Non pala falla de coñecimen
to dos galegas na xestión empre
sahal, senón porque a Xunta fa
vorece os intereses das grandes 
compáñias. A Galiza ten unha 
vocación gandeira e o PP estase 
encarregando de estrangulala. 
Cando Manuel Fraga chegou ao 
poder alertounos en contra da · 
esquerda porque, segundo el, 
querían acabar coas vacas. Na 
realidad~ nesta última década 
pasamos de case un millón des
tes animais a menos de 500.000. 

E a excusa, argüída por Fra
ga, de que o agro galego está 
moi atras_ado e precisa tec;no
loxia _do g~ana~_ cap_ital~ ·,. .- ._ 

Todo forma parte do carácter 
demagóxico de Fraga. Como el 

· rioñ sáb~ náda de empr esas 
· ...:..non hai -que esqueC.er que n·o 
tardofranquismo dirixiu unha in
dústria cervexeira e tiveron que 
botalo para. que non os arruina
se- válese da farsa e da incoe
réncia para se aJerrar ªº poder. 
Louva a chegada dos norteame
ricanos e pon en ridículo a pro
posta dun_ grande grupo lácteo 
galega, solución par~ un proble
ma importante, como é o da su
pertaxa. Cunha indústria própria 
que recollese todo o leite produ
cido no país, poderíase poñer en 
marcha un entramado industrial 
de transformación do leite líqui
do excedentário. Oeste xeito non 
haberia problemas coa cuota. 
Este é o modelo que seguen 
Fráncia e Holanda, dous dos pa
íses que máis exportan á Galiza 
produtos lácteos, cando nós po
deriamos ser autosuficientes. +., 
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Os países do Sul defenden as iniciativ'as locai's e públicas para garantir o direito fundamental á auga. lARRY TOWEll 

O Banco Mund~al di que, a solución está en monetarizar e privatizar os recursos 

Os pobres teñen sede 
e ~os ricos queren cobrar a auga 

~G • . J,.UCA. 

A gaseosa de cola california
na, hoxe convertida en símbo
lo da cultura norteamericana, 
era unha infusión refrescante 
caseira, de uso comun, até 
que alguén fixo unha recomen
dación trascendental: embote
llala. Para o I/' Foro · Mundial da 
Auga, reunido en Holanda do 

:17 ao· 22 de Marzo pasado; a 
·aJ,Jga con etiqueta e prezo, 
con valor de cámbio, será 
máis respeitada, terá control 
de calidade e chegará a todo · 
o mundo. Coma a Coca Cola. 

Á iniciativa do Banco Mundial 
naceu en 1994 o Canse/lo Mun
dial da Auga ( CMA) que x.unto 
co. GWP (siglas inglesas do 
Consórcio Mundial para a De
fensa da Auga), son as instán
cias consultivas internacionais 
sobre as que busca estábelecer 
unha política mundial da auga. 

. Vários governos do Norte (Ho-· 
landa, Canadá, Inglaterra e 

.. Franza entre outros), participan 
·activamente no traballo destas 
axéncias para acadar un' acordo 

· mundial sobre recursos hídricos. 

Neste obxectivo, ten un protago
nismo principal as empresas pri-

vadas, transna
cionais da 1auga 
coma Suez-Lyon
naise des Eaux, 
Vivendi, Thames 
Water, Biwater ou 
Saur Bouygues. 
O Banco Mundial 
xustifica a pre-

A banca suíza di que o que hoxe gasta 
o mundo por obter auga representa só 
un 35°/o do que ha.bemos gastar polo 
mesmo .conceito nosvindeiros dez anos. 

Danúbio envele
n ado s non é a 
mellar propagan
da para a política 
de porlle prezo á 
contaminación 
que defende o 
Banco Mundial. 

senza dos empre-
s ár i os_ pola s.ua 
condición de expertos pero moi
tos representantes dos países do 
Sul non están dispostos a que a 
palavra dos grupos de presión 
teña o mesmo valor que a dos 
mil millóns de habitantes áo pla
neta que padecen a seca. Acaso 

n~n foi o colonialismo o que de
cruou sistemas fluviais coma un
ha excavadora? Non foron os 
países industriais os que expor
taron a contaminación ao Sul? 
Cuidan mellar os países ricos os 
seus rios? A vista do. Elba ou do 

O documento 
que o Estado 

Maior da Auga (formado polo 
Banco Mundial, as axéncias es
pecializadas, que o mesmo Ban
co fundou e as.transnacionais de 
subministro e venda de recursos) 
levou á discusión ao Foro Mun
dial que Ven de celebrarse en 

A banca privada inviste na auga 
Ricardo Petrella, autor do Mani
festo da Auga, súmase ás críti
cas que os países pobres for
mulán contra as conclusións do 
Foro da Auga: "É interesante 
ver como a máis vella banca 

/ suíza, a Pictet, tomou a deci
sión, en Xaneiro deste ano, de 
lanzar un fundo· de investimento 
sobre 80 valores en bolsa de 

. empresas especializadas na aü
ga. Non se lembraba iniciativa . 
semellante por parte dos finan-

ceiros internacionais. A banca di 
que o que hoxe gasta o mundo 
por obter auga representa só un 

. 35% do que habemos gastar 
polo mesmo conceito nos vin
deiros dez anos. Ainda que con
tinue como . monopólio natural, 
precisan, as economias de es
cala permitirán un crecimento 
dos benefícios superior á mé
dia, a condición de acadar con
tratos a longo prazo. A expe
riéncia francesa de xestión dele-

gada da auga, indica que as 
empresas privadas poderán 
acadar beneficios importantes 
da intervención no comércio in
ternacional da auga". Para con
vencer a investidores indecisos, 
a banca suíza cerra así o seu 
argumento: "para o ano 2010, o 
sector privado fornecerá auga. á 
máis de 1.600 millóns de habi
tantes do planeta o que vai su
por un aumento do 500% sobre 
as cifras do ano 2000". + 

Holanda, sinala unha tendéncia 
tan clara coma a rieira de nacen
te de Fonmiñá. Do que se trata é 
de considerar a auga como un 
ben económico, único xeito, di o 
Banco Mundial, de loitar eficaz
mente contra as caréncias e de 
abaratar o seu prezo. A auga se
rá o petróleo do século xx1, o ou
ro azul, a cada máis cobizado, e 
causa de maiores desputas, se 
non lle acordan entre todos os 
Estados do mundo un prezo xus
to. O Banco quer que o mercado 
da auga faga o papel de regula
dor de- tensións entre agriculto
res, industriais, ecoloxista~. ricos 
e pobres, vilegos e labregos. "A 
libre competéncia non só vai per
mitir excelentes negócios senon 
que tamén axudará a eliminar 
desputas por esta causa". 

Contra a xestión pública 

E sobre a monetarización da au~ 
ga, a· privatización_ Captación, 
depuración, conservación, distri
budón e tratamento deberán es
tar nas mans de empresas espe
cializadas, as únicas, disque, po
den asegurar a xestión racional, 
evitar o estrago deste recurso 
básico e combater a contamina
ción. Finalmente,,as ·axéncias in~ 
ternacionais da auga defenden· 
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unha integración de todas ás 
institucións relacionadas coa 
xestión hídrica. Ao documento 
de debate dado a coñecer na 
Haia só lle falta dicer que a xes
tión pública direita non interesa 
porque é burocrática e ineficaz. 

1 . 

Iniciativas locais e públicas 

Os países do Sul defenden as 
iniciativas locais de natureza 
pública para garantir este direi
to fundamental. Pequeno e fer
moso. Por exemplo a proposta 

de várias aso
O Foro da Haia 
quer que para o 
ano 2015 funcio
nen sistemas de 
cobro polos servi
zos da auga que 
teñan correspon
d é n c i a real cos 
custes. Unha co
da ven matizar 
apenas a visión 
comercial desta 
recomendación: 
"O cobro deberá 
implantarse sen 
esquecer as ne
cesidades dos 
máis pobres". E 
cando chega a 
hora de definir o 
acceso á auga, o 
Foro recusa a de
claración de direi
to fundamental e 
di que a auga é 
vital: "precisa pa-

.Os mil millóns 
de habitantes 
que padecen 
sede denúncian 
que a 
recomendación 
do Banco 
Mundial para a 
auga sexa tan 
acaida coa 
corrente de 
desregulación e 
privatización. 

ciacións . de rriu-
1 leres da Índia, 
planos concre
tos, pegados a 
territórios e po
voacións identifi
cados. Os mar
xinados e pos
tergados pala 
globalización , 
perguntan ao . 
Banco Mundial 
que intereses 
veñen atrás da 
patente da auga 
despois de ter 
asistido na his
tória recente á 
apropriación 
doutros recursos 
limitados do 
mu-ndo. Qué pa
sou co petróleo, 
que é do Sul, e 
ao que lle pon 

ra a vida e a saú-
de da humanida-
de e dos ecosistemas, así como 
unha necesidade básica para o 
desenvolvimento dos países". 

Os mil millóns de habitantes do 
planeta que debecen pola sua 
ración diária do líquido vital, non 
podían ficar á marxe da declara
ción básica: uEn moitas partes 
do mundo, mulleres, homes e 
nenas carecen de auga limpa e 
abonda. Os recursos hídricos e 
os ecosistemas están amenaza
dos pola contaminación, o abu
so, os cámbios de uso da terra 
de labor, os cámbios climáticos 
e outros riscos. Estas amena
zas están relacionadas coa po
breza". O Governo interino do 
PP é un dos asinantes deste 
documento, que máis parece o 
texto do Acordo Multilateral de 
lnves1imento que o desvelo dos 
países industrializados polos 
que non teñen auga ou pola 
conservación da biosfera. 

prezo o Norte? 
As transna
cionais do petró-

1 eo fixeron negócio e confor
maron aliados entre os países 
do Sul que a cámbio da cqrrup
ción aseguran a rapina. E ob
vio que a monetarización do 
recurso non garanteu o mellar 
uso nen o progreso dos que vi
ven enriba dun mar de petró
leo. 

Como vítimas desta situación e 
como protagonistas surpren
dentemente menores do Foro da 
Auga, denúncian que a recomen
dación do Banco sexa tan acaida 
coa desregulación e a privatiza
ción. "As fontes, os manantios, os 
rios son de todos e por iso está!) 
en competéncia coa Coca Cola. E 
que os habitantes de cada país 
non ternos capacidade para ga
rantirmos o uso público das fon
tes e a pureza da auga, que te
rnos que pasar tamén neste direi
to básicopola inspección dos ana
listas do Norte?"• 
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A maioria non ten compensación nengunha 

Catro millóns de persoas 
perden cada ano a sua terra 
pola construción de encoros · 
"Tedes que penar para pode- · 
res progresar", decia lawarha
lal Nehru, o pai do Estado ín
dio, aos labregos desprazados 
polo encaro de Hiracud, en 
1948. Os que. ven as suas ca
sas su lagadas polo encaro de 
Narmadc;¡, un prox.ecto finanza
do polo Banco Mundial que bo
tará fara das suas aldea a máis 
de un millón de persoas, que
ren saber se o progreso do que 
seica se van beneficiar vai ser 
coma o dos paisanos que Neh
ru consolaba. A actuación so
bre o val do Narmada com
prende outros trinta e cinco en
caros de tamaño médio e tres 
mil mini-centrais. Fará desapa
recer 350.000 hectáreas de 
bosque e 200.000 hectáreas 
de terras cultivadas. 

QÜe pasou cos desprazados 
de Hiracud? O seu caso non é 
diferente ªº de moitos galegas 

- privados da sua terra polos en
caros construidos durante a Di
tadura nen da· negación do Es
tado de Direito que viven agora 
os que teñ~n terras na cola do 
encaro do Umia. Perderon va
les 'de capricho e, en moitos 
casos, non lles chegou nen a 
eletricidade por moitos anos e 
a calidade do subministro de 
enerxia é -tan pobre que non 
permite o enganche simultáneo 
de dous trebellos elétricos. 

O Foro da Auga non podía dei
xar de tratar o caso dos des
paisados polos encaros, a pa
radoxa dos suxeitos do progre
so industrial que son arrasados 
das suas terras pela enxurrada 
do mesmo progreso que dis
que van acadar. O Banco Mun
dial recoñece que catre millóns 

de persoas son anualmente 
deslocadas pola construción de 
encaros e que a maioria delas 
non chegar nen a r~ceber unha 
compensación. Dous mil enca
ros están en construción en 42 
países e, o 40% deles corres
ponde á India e a China ven a 
seguir cos proxectos do lang
Tsé. O Brasil, con 42 encaros, 
é un dos países máis depen
dentes da produción de enerxia 
hidro-eléctrica. Os países do 
Sul viven unha industrialización 
que chega tarde. Non poden vi
ver sen enerxia e disqu-e moi-

. tos Estados industrializados fi
xeron encaros nos 50 e 60 e 
taparon a boca dos despraza
dos mentres eles son ~lbo de 
campañas montadas palas 

- ONG de Inglaterra ou Estados 
Unidos, que teñen proscrito a 

.construción de novas barra-. 
xe_ns desde hai unha década. 
Perguntan por que os Estados 
Unidos, que consume o 80% 
da enerxia fósil do planeta (con 
só o 4,75% da povoación mun
dial) barulla polos índios des
prazados do val do Narmada. 

Os sulagados palas hidroelétri
cas teñen máis que dicer. A es
tatización abusiva da auga, por 
poderes que desprezan, enga
nan e dividen á cidadania (co
mo tixera a administración fran
quista cos labregos de Castrelo 
do Miño e como fai o _Governo 
autonúmico cos qesprazados 
polo encoro do Umia) é· tan 
despreciábel coma a privatiza
ción ou a absorción por un oli-
9opólio. Existe un camiño de
mocrático para o desenvolvi
mento diferente que o que está 
apadriñando no Sul o Banco 
Mundi.al.+ 

MUNICIPAL 

O Tribunal Superior suspende a licéncia a un aparta-hotel apoiado pala direita · 

Desestimada a moción de censura en Nigrán 
pola inasisténcia do PP e o PINN · 
A inasisténcia dos concelleiros 
do PP e o PINN impediu que 
houbese quorum para debater 
a moción de censura contra o 
alcalde socialista de Nigrán. 
Tras un segundo pleno no que 
tampouco houbo quorum, que
dou definitivamente desestima
da. Foran precisamente PP e 
PINN os asinantes dunha mo
ción desautorizada polo PP ga
lega. Ao tempo, o Tribunal Su
perior suspendeu a recualifica
ción urbanística dun aparta-ho
tel en Lourido, unha das orixes 
da moción, xa que a direita 
apoiaba a construción dun edi
fí cio que en realidade é de 
apartamentos. 

Os concelleiros populares e do 
PINN non asistiron ao pleno do 
24 de Marzo para debater a mo
ción de censura que eles mes
mos apresentaran. A desal!tori-

zación do PP galega desmobili
zara a alguns dos populares, o 
que restaba da maioria absoluta 
aos que apoiaban a moción. 
Oeste xeito non houbo quorum e 
houbo de convocarse un segun
do pleno para o 27 de Marzo, 
onde volveu a suceder o mes
mo. Presumibelmente, PP e 
PINN coa sua inasisténcia pre
tenderian deixar a porta aberta a 
unha nova moción, xa que a Lei 
Orgánica de Réxime Eleitoral 
Xeral e as modificacións poste
riores permiten que os mesmos 
concelleiros apresenten unha se
gunda moción de censura duran
te o mandado unha corporación 
cando non se cumpriron os re-

. quisitos para a celebración- da 
primeira moción. 

Mália que se 'discute se os· asi
nantes poden volver a apresen
tar unha nova moción de cen-

sura ao longo do mandado da 
actual corporación, xa que esta 
non se votou porque non habia 
quorum para a celebración do 
pleno, as modificacións introdu
cidas á Lei Orgánica do Réxime 
Eleitoral Xeral pretendían evitar 
que os alcaldes utilizasen .al
gunha cortapisa para impedir o 
debate e lago aproveitar a ·lei 
para impedir unha nova mo
ción. Pero na modifieación legal 
dó artigo 197 dese texto intro
duciase un critério que incluia 
un prazo de subsanación pela 
falta de requisitos e dase a en
tender que se non hai defectos 
de forma nen interferéncias do 
alcalde, non cabe unha segun
da moción. Ademais, ninguén 
exibiu xurisprudéncia que de
monstre o ·contrário, polo que, 
tras fracasar a moción, o socia
lista Manuel Rial poderá seguir 
á frente da corporación a me-

nos que demita ou que non 
saia adiante unha eventual mo
ción de confianza, á que si iria 
aparellada unha moción de . 
censura lexítima. · 

Por outra banda, o mesmo dia 
no que non se podia celebrar o 
segundo pleno de moción de 
censura, o Tribunal Superior 
suspendia unha recualificación 
urbanística acordada pola ante
rior corporación municipal, pre
sidida por Xosé Villar (hoxe PP 
pero daquelas do PIE), na que 
se facilitaba a edificación dun 
aparta-hotel na praia de Louri
do. En realidade, a instalación 
hostaleira ~gachaba a constru
ción de apartamentos. Precisa
mente a moción de censura 
agora fracasada tiña, como un
h a das causas, impulsar este 
aparta-hotel, aoque se apuña o 
actual alcalde.• 
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Os depósitos do Ferrazo 
obteñen · 
o permiso definitivo 

A Aut.oridade Portuária de 
Vilagarcia vén de outorgar o 
permiso de actividade-.para 
que funcionen os d~pósitos 
do peirao de Ferrazo, en 
Vilagarcia, polo que esta 
instalación obtén a 
autorización definitiva. 
Segundo manifestou a 
Plataforma en Defensa da 
Ria de Arousa, "agora é 
cando comezan os 
problemas e o perigo para a. 
ria". Tamén agora é cando 
comeza unha ofensiva · 
_.institucional para deter 
unha actividade que pode 
danar a riqueza da ria. A . 
Plataforma apresentou un 
recurso contencioso
administrativo no Tribunal 

. Sup.~rior contra a licéncia 
de actividade, o BNG 
levouno ao Parlamento 
galega e BNG, IU e PSOE 
formularon iniciativas no 
mesmo sentido no 
Parlamento europeu. 
Contado, o PSOE está 
implicado na instalación dos 
depósitos, xa que o alcalde 
de Vilagarcia, Xavier Gago 
(PSOE), deu autorización: • 

Alguns afectados 
polo encoro de Ul)doso 
seguen sen cobrar 

Dez anos despois 'da 
conclusión do encoro de . 
Lindoso, que explota 
Electricidade de Portugal 
e que anegou várias 
aldeas dos concellos 
ourensáns de Entrimo e 
Lóbios, ainda quedan 
afectados pendentes de 
cobrar indemnizacións 
por un total de mil millóns 
de pesetas. A maioria dos 
cartos corresponden a 
compensacións polos 
montes mancomunados 
que resultaron anegado~, 
xa que hai un litíxio entre 
duas comunidades de 
montes afectadas. A 
cuestión foi que EDP 
dividiu por igual os 
cartos, cando o encoro 
afectou a mais terra 
nunha das bandas do 
rio.+ 

Fomento proxeeta 
un enlace ferroviário 
entre O Porriño e Vigo 

O Ministério de Fomento ten 
unha partida para elaborar 
os primeiros estudos 
técnicos para un proxecto 
para unir ferroviariamente 
Vigo e O Porriño e evitar 
unha volta de máis de vinte 
quilómetros por Redondela. 
Todo indica que a solución 
será através dun túnel dalgo 
máis de un quilómetro entre 
a actual estación de Vigo e o 
bairro de Sárdoma, para 
proseguir por superfície até a 
localidade da Louriña. No 
caso de prosperar o 
proxecto-, seria o primeiro 
paso para unha conexión 
ferroviária con Ourense e 
con Portugal. A via, como 
moito, comezaria a. 
construirse no ano 2002. • 
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Os alcaldes estivon reunidos durante tres horas co Conselleir0. 

O consélleiro de Meio Ambiente comprométe?e a non bloquear a compostaxe 

A Xunta negoéiará. 
coas cidades governadas polo BNG e 
o PSOE o tratamento do lixo 
-0- P.B. 

- . 
Os alcaldes de Ferrol, Vigo, 
Pontevedra, Lugo e Santiago 
reuníronse o Martes 28 de Mar
zo co Conselleiro de Meio Am
biente, Carlos de Álamo, ·para 
tratar de chegar a un acordo 
sobre o tratamento dos resí
duos sólidos urbanos. As ne
go~iacións continuarán o 1 o 
de Abril,. pero nesta xunta o 
Cohselleiro xa se comprome
teu a non bloquear os mode
los que ~posten pola compos
taxe. Tamén aceitou que as ci
dades governadas polo BNG 
e o PSOE estudien con Eco
embes acordos para financiar 
a reciclaxe dos envases lixei
ros• qüe rion recolla Sogama. 

Despois de esta, primeira reu
nión, Carlos de Alamo compro
meteuse a non afogar os planos 
que, a diferéncia do de Sogama, 
optan pola reutilización dos resí
c;iuos orgánicos, converténdoos 
e compost, e" non ·pola sua inci
neración. "A propo~ta das cida
des -explica Fernáridez Lores, 
rexedor de Pontevedra- é que a 
Xunta tralnite· estes proxectos 
para que .sexan financiados 
através dos fundos de coesión 
da UE. Por outra banda tratare-

mos de chegar a acordos con 
. Ecoembes para :financiar a reci
claxe dos envases lixeiros, ain
da que non utilicemos o sistema 
de recollida do contentar amare
lo do que se encarga Sogama". 

. Na reunión que se vai celebrar o 
1 O de Abril, os alcaldes estudia
rán con Ecoembes o financia
mento da reciclaxe destes enva
ses, sen que se discrjmine aos 
concellos que opten por mode
los de recollida ou de tratamento 
diferentes aos previstos inicial
IJlente por Sogama. Para d~I 
Alamo este primeiro contacto, co 
qúe se "desbloqueou" a situa
ción, marca o início dun "camiño 
de diálogo, de entendiniento, pe
ro sobretodo de solución" ao 
problema _do tratamento do lixo. 

Pola sua banda, Adega felicitou 
aos alcaldes das cinco cidades 
que conseguiron .un princípio de 
consenso coa Consellaria. "Po
rén -explica Manuel Soto- a sa
tisfacióri de Adega está condi
cionada ao que pase nos próxi
mos meses, xa que resulta difí
ci I crer nas promesas dunha 
Consellaria que leva 8 anos de 
plano Sogama, que impón a ·in
cineración contra a vontade 
maioritária da ·sociedade galega 

e de rnoitas administracións lo
cais, contra as "tendéncias e nor
mativps europeas e perseguiri
do os planos comarcais de reci
c laxe e compostaxe". Neste 
sentido Soto lembra que o Xo
ves 23, nunha reunión do Con
sello Galego do Meio Ambiente, 
"o Conselleiro .opúxose a unha 
proposta de incluir a composta
xe ·entre as opcións de xestión 
de lixo, que defenden ecoloxis
tas, sindicatos e vários expertos 
entre eles o representante da 
Universidade de Vigo"_ 

Marcha 
contra a incineración 

Adega mantén a convocatór ia 
dunha marcha contra a incine
ración que terá lugar o próximo 
día 8 de Abril en Cerceda, con 
saida ás ·cinco da tarde do Me
són do Vento. "Consideramos 
positivo que haxa un maior con
senso na xestión do lixo e que 
se den pasos adiante para favo
recer a compost(!xe -aponta So
to- pero non renunciamos a se
guir loitando contra a incine
ración de calquer fración do lixo 
e denunciando os graves proble
mas da contaminación que con
leva, sobretodo para a comarca 
próxima a incineradora".• 

A.CIG celebra ·os del anos de unidade 
O 2 ·de Abril cúmprese . .a primei
ra década desde que se enceta 
decididamente a unificación das 
centrais nacionalistas na Confe
deración Sindical Galega. Desta 
andaina un ida fálarán o presi
dente e o secretário xeral, Ma
nuel Mera e Fernando Acuña, 
nun acto con máis d.e mil dele
gados da central a celebrar no 
Pazo oe Congresos de Santiago 
o vindeiro martes 4 de Abril. 
De~pois do. acto, ~s s_i~di~alistas 

rran en manifestación até San 
Gaetano para poñer o ramo tan
to a esta conmemoración como 
á campaña que segué a central 
co lema "Traballo digno contra a 
precariedade". 

A CIG xuntara na mesma cen-
. tral, logo dun minucioso proceso 
de achegamento de posicións á 
CXTG e INTG que viviran un de
se nco ntro de máis de cinco 
anos. O proceso culminou nun 

congreso de ·unificación que in
tegrou ambas centrais . Era o 19 
de Marzo de 1994, e pasaran 
catro anos desde que se puxera 
a primeira pedra deste enco.ntro. 
Concretamente un 2 de Abril de 
1990 asinaron un protocolo de 
fusión que finalmente se conver
teu nun éxito pois axudou a inte
grar culturais sindicais e resta
ñar feridas da traumática divi
sión de 1985. Esta é a data que· 
agora se celebra.+ 

Políticas liberalizadoras 

MANUEL CAO 

No contexto económico global, avanzan as tendéncias libe
ralizadoras apoiadas nos excelentes resultados da economia 
norteamericana cun período de medre xa moi longo e cunhas 
magnitudes macroeconómicas básicas que, por agora, propor
cionan unhas cifras en inflación e desemprego moi positivas. 
O poderio económico de Estados Unidos está a inducir nos di
rixentes políticos do vello· continente a idea de que o modelo 
americano, debe ser, ao menos en parte, trasladado a Europa. 

Unha vez consolidada a moeda única faise complicado avan
zar na definición e artellamento de novas políticas comuns. O 
desexo de Suécia, Dinamarca e Grecia en integrarse no euro 
confirma a fortaleza deste e pode inducir ao Reino Unido a 
redefinir a sua posición contrária á desaparición da libra ester
lina. A economia británica está a sofrer consecuéncias non 
desexadas pola cotización da sua moeda e pode verse afectada 
no futuro se non se integra plenamente unha vez que parece 
avanzarse na crecente integración institucional das Bolsas eu
ropeas. Ainda sen a desaparición fís ica das moedas nacionais 
o euro está a producir os efectos económico previstos re ul
tando, hoxe por hoxe, a política comun qu canta con meno 
críticas dos governo e axentes económico e ociai . 

Mais, parece claro, que o pr xecto da Unión Europea non se 
reducirá á implantación da moeda única. A au 'ncia dun lide
razgo político claro parece pexar a dinámicas e iniciativas eu
ropeas pero todo indica que a inacci , n apar nte non agocha 
ou1:fi! cousa que a intención explícita de limitar as polític co
muns dende o ponto de vista institucional e deixar que o mer
cado e a sociedade civil europea recuperen po icións d ci 'rias 
nas dinámicas económicas e sociai deixando aos govemo pa
ra determinadas funcións relativas á provisión mínima de de
terminados bens públicos e á xeneración duns mínimos de 
control e seguridade- pública que faciliten un a cada maior xo
go das forzas do mercado mediante unha liberalización efectiva 
dos factores produtivos e tecnolóxicos. Nas novas políticas co
munitárias a renacionalización na aplicación e execución das 
políticas deseñadas é observada favorabelmente. 

O Cúmio de Lisboa da pasada fin de semana representa un 
paso máis nas políticas liberalizadoras a nivel europeo que 
afecta a servicios e factores básicos da produción e que, 
previsibelmente, afectará a institucións básicas relativas a 
dereitos políticos e Laborais. Ao mesmo tempo, declárase a 
vontade explícita de avanzar na mellara tecnolóxica da 
economia comunitária asumindo que nesta variábel están 
as claves do desenvolvemento económico de Estados Uni
dos e a solución do problema do desemprego. 

A remodelación guvemamental do Gabinete de L. Jospin 
coa inclusión de L. Fabius indica que Fráncia empeza a 
asumir os postulados da chamada terceira vúi de T. Blair de 
xeito que só cabe esperar diferéncias no ritmo e materiali, 
zación práctica das liberalizacións pero, dificilmente, unha 
oposición real con algunhas po ibilidade de éxito. O Go
vemo español, estase a apuntar na liña mái liberal e ap , 
ta decididamente polas tendéncias importadas de U A. 
Atrás queda o milagre xai'onés e os do Suleste Asiático co, 
mo exemplos para os empresários e pañois. 

Son moitos os interrogantes que abren para 
cos e sociais <liante das dinámicas · con micas 
Para Galiza, non hai que supoñer a pri ri que 
cias liberalizadoras teñan que ser máis negativ qu 
actual. Como suxeito pasivo , me mo poderiam qued r á 
marxe da maioria dos cámbios sen graves problemas para con
xtinto europeu. A inercia ramén é unha maneira d decidir.• 
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Os seus ingresos non chegan ao médio millón de pesetas e deben pagar case a metade 

As mariscadoras exixen ctqd~ptación 
da Seguridade Social ás suas pósibUidade$ 
~C.L. 

Máis de 3.000 mariscadoras 
manifestáronse o pasado 28 de 
Marzo polas ruas de Composte
la para solicitar' da Administra
ción autonómica cámbios ur
xentes no actual sistema da co
tización da seguridade social. A 
secretária xeral da organiza
ción Agamar, Carme Galega, 
entregoulle un manifesto ao 
presidente do Parlamento, Xo-

. sé Maria García Leira, na que 
reclama solucións para que ao 
redor de 2.300 mariscadoras, 
das 8.500 que operan na Gali
za, poidan faenar legalmente. 

-e ·afirmou que. os pagamentos á 
Seguridade Social están xa sufi
cientementÉr sübvencionados polo 

,.Governo autónomó, polo que non 
cómpre nengunha reforma. Para 
Landin , o sector está suficiente
mente _mqduro e demostrou que 
"está ' de acordo c0as regras po 
xogo marcadas hC?xéndia". 

Pola sua parte, o deputado do 
BNG Francisco Trigo, grupo que 
pediu a inteNención do consellei-
ro,. reclamou que s-e abra unha 
comisión na que se estuden me
didas. governamentais que ga
rantan subvencións públicqs por . 
este concepto durante 5 anos de · 
labor de marisqueo e que analise. 
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A Patronaí pacta 
para non reducir 
a .xornada laboral 

Alberte Rodríguez Feixóo, 
deputado do BNG no 
Parlamento de ..Compostela, 
apresentou unha pergunta 
.parlamentar para coñecer 
cales son as causas da 
baixa-incidéncia dos 
ptogramas de axudas 
públicas que a Xunta 
concede a aquela~ , 
~mpre,sas que reduzan .a sua 
X.ornada iaboral. Estas 
subvencións estaban 

- destinadas a todas aquelas 
sociedades que aumentasen 
o seu c_adr_o de persoal logQ 
de aplicar a devandita 
medida. Feixóo destacou · 
que só tres empresas 
galegas se acolleron a es.te 
prmsecto e denunciou un 
pacto secreto da Patronal 
para evitar que se r~duza a 
xomada laboral . O 
parlamentário nacionalista 
instoulle á Xunta a que 

A principal reclamación do sector 
marisqueiro é a mudanza urxente 
do actual modelo de cobro á Se
guridade Social. Actualmente, ca
da mariscadora está abrigada a 
pagar, en concepto de cotiza
cións, unha cota de 15.400 pese
tas ao mes. Paradoxalmente, o 
salário médio das operárias é de 
457.000 pesetas anuais, polo 
que estas traballadoras están pa
gándolles ás arcas públicas case 
a metade dos seus ingresos. 
Ademais, unha gran parte das 
mariscadoras non chegan a co
brar nen 200.000 pesetas, polo 
que, de actuaren conforme á le
galidade, teñen que investir todo 
o froito do seu traballo no Estado. 

a cohveniénc.ia de ·aplicar. qutros 
métodos de fomento da profisio
nalización, ''tendo en canta que 
este sector é un dos- que :máis -. 
rendibilidade vai ter na ec·onomia _ . 
galega do futuro". Segundo Tri~ · 
go, é preciso acometer unha re
forma d9 réxime actual da Segu- ~ 

-aumenta a cantidade 
oferecida nas subvencións e 
a que desenvolva novas 
meditjas que ale!lt~n aos 
·empresários a impoñer a 
·xeira de.35 horas 
semanais.+ 

·ridade Social para que sexa mais . . · • ..:_,_ 
xusto. "Non se pode consentir Ca~a Galicia xa é 
que mariscadoras que pasan dos 
50 anos teñan que cotizarº ,Es-.. _:proprietáriá ~~ 1/l9 % 

...- tado..cando. elas mesmas .. saberí 
que non van ter direito a percibir ·de Pescanova 
unha pensión contributiva", xa 
.que ·actuaimente. se ~ex ix err 15 
anos de cotizacióa par:a ¡::ioder 
acceder a esta. 

A organización que leva o peso 
das mobilizacións do sector, Aga
mar, vinculada co sindicato UGT, 
exixiulle ao Governo galego un 
novo xeito de cotización, moito 
máis flexíbel e que se adapte aos 
ingresos de cada unha delas. Es
te modelo proposto palas maris
cadoras contén un sistema reno
vado no que as produtoras poden 

decidir tamén se lles interesa rea-
1 izar os. pagamentos por horas, 
dias ou meses de actividade. 

_ A. PAl';lARO 

Galiza teñen que operar ilegal
mente por non poderen facer fron
te ás fortes cargas impositivas. 

Os voceiros do PSdG, Antón 
Louro e de EdG, Xosé Manuel 
Pazos, demandaron ambos os 
dous políticas- activas por parte 
da- Xunta ·que sir.van para inte
grar plenamente as mariscado
ras .que actualmente están tora 
do sistema público de presta
cións. ·"Só asi", dbm Lauro, ''.se 
evitará a exclusión. e a desigual
dade actualmente existentes". + 

Actualmente, 2.300 mariscadoras 
non poden faenar ao non dispoñe
ren da validación do seu permiso 
de explotación e non estaren 
dadas de alta na Seguridade So
cial. lsto significa que a cuarta par
te das recolectoras de marisco da 

Adecuación e comprensión 

Durante a comparecéncia .do c0n
selleiro de Pesca, Amáncio Lan
din, .para dar explicacións sobre 
este asunto, o representante da 
Xunta defendeu o actual sistema 

Bótalle a culpa á OPEP 
O imp t re re entan tr cuarta partes 
do prezo dun galón de gasolina na maioria 
d pai e ur peu . O tributo con que se 
p cha a ga lina, aparte de costear a cons
truci 'n d trada e o mantemento do 
transporte público, converteronse nunha 
da principai fontes de ingresos para os 
governos, e son cada vez máis utilizados 
para compensar os recortes que se fixeron 
aos impostos á seguranza social e a outros 
gravames. 

Entre os problemas que enfrenta Europa en 
matéria de enerxia, a OPEP é o de menor 
contía. O problema europeu é que os tributos 
á gasolina son moi altos e seguen aumentan
do. Se a OPEP reduce a produción, iso non é 
mais que un problema adicional. 

É bó recordar isto agora que a OPEP se pre
para para un aumento na cota de produción 
petroleira. Os estadounidenses están angus
tiados pola posibilidade de que o galón de 
gasolina atinxa os 2 dólares o que elevaria a 
50 dólares o costo de encher· o tanque da 
sua camioneta desportiva. Sen embargo, en 
Europa, onde os prezos da gasolina rondaron 
os 4 dólares o galón desde hai vár-ios anos, a 
maioria dos condu.tores desexarian ter a 
mesma preocupazón que embarga aos norte
americanos. 

Se ben no último ano os prezos da gasolina 
rexistaron un aumento de ao ·menos 20%, en 
moitos países europeus os prezos do combus
tíbel son moito maiores que en-Estados Uni
dos. Por exemplo, o p'rezo da gasolina en 
Gran Bretaña, que xa 

O imposto á gasolina -é o elemento fonda
mental da diferenza que existe entre esta
dounidenses e europeus en canto aos pre
zos ·e ás actitudes ante o costo da gasolina. 
Se os condutores estadounidenses son adi-

tos ao combustíbel 
barato, os governos ' se aproxima aos 5 dóla

res o galón, é mais ele
vado que o dos seus vi
ciños europeus, xa que 
o valor da libra esterli
na aumentou conside
rabelmente con respei
to ao da maioria das 
outras divisas. 

'Se os con:dutores 
estadounidenses son 

aditos ao combustíbel 

· europeus son adictos 
aos impostes á gasoli-
na. 

Os cidadáns somos a 
ubre · que lle produce 
maior diñeiro ao Esta
do. Pouco importa o 
que .faga a OPEP, xa 
que o que verdadeira
me n te incomoda é 
que o Govemo se le-

Os ministros europeus 
non seguiron o exem
plo do Secretário de 
Enerxia estadouniden-

barato;.os governos 
europeus son adictos aos 

impostas á gasolina" 

se, Bill Richardson, 
quen ven cumprindo 
unha apertada e apresurada xira polos paí
ses produtores de petróleo, para solicitar un 
incremento considerábel da produción. 
Mesmo nun país como Alemaña, con gran
des empresas fabricantes de auto~ e con 
cóndutores acostumados a correr a máis de 
160 quilómetros nas suas autopistas, moi 
poucos pensan que o seu estilo de vida pu
dese estar en perigo. 

ve o 75% do diñeiro 
que calqueira paga 
pola gasolina e o meta 

no peto. lsto ten unha série de repercu
sións. En vista de que en Europa o custo 
do petróleo constitue unha porción máis 
pequena do custo da gasolina, os prezos 
deste cornbustíbel aumentaron dunha for
ma máis modesta. Asi mesmo, calquer au
mento de produción da OPEP non se verá 
reflectido en baixas importantes· dos prezos 
da gasolina.+ · 

Lago de que Caixa Ga'iida 
-.. adquirise UIJ novo paquete 

. __ ... ac~ionarial de ·P_escah,c;nia-, 
· · · · ·:a párticipaéión ·da entidade 

· báncária galega nesta · 
. empresa ~li111ent~ria __ 

arriplíase até ·o 7,29 pbr . 
_ centQ. A caixa comprou· na 
' última semana -117~338 

áccións desta sociedade, 
· p~r un i_mporte de máis de 

· · . ~ 97 milló_n_s de peset~s. · 
Esta operáción é a'última 
que Caixa Galicia f~cha •-
através da sua 
Corp~ración Financeira da 
Gali:Za, qúe xa ten uns 
fundos próprios de 83.000 
tnillóns de pesetas e 
mantén accións nos 
sectores da electricidade, 
os seguros, as 
telecomunicacións, os 
servizos e a 
alimentación.+ 

Mariñeiros do Morrazo 
peden cámbios estruturais 
na pesca de altura 

Os mariñeiros orixinários da 
Península do Morrazo que 
faenan no banco saariano 
manifestáronse palas 
estradas que unen Cangas 
con Bueu e reclamaron unha 
solución integral ao · 
problema da flota de altura 
galega, actualmente nunha 
fonda crise por mor da 
paralización das 
negociacións entre o Estado 
español e Marrocos para 
volver faenar en águas 
africanas. Manuel Caamaño, 
dirixente da Central Unitária 
de Traballadores (CUT), 
mostrou o seu pesimismo e 
adiantou "que a mobilización 
quecerá dia a dia porque se 
demostrou que o diálogo non 
arranxou nada".+ 
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A renda social mínima non dá para o crecente nú~ro dé.pobres e ·porado~ do ·arasil: A avoa Adélia converteu a sua casa en centro de asisténcia en Rato (Fot1aleza). LULUDI 

As ex-colonias portuguesas padecen unha nova tirania en nome da desregulación 

A econ·omia dos países lusófonos naufraga 
•G.L.T. 

A econo~ia ·dos países IL#sót~ 
nos de Africa, América, Asia e 
Oceania naufr-aga baixo unhá 
nova colonización do Norte ins
talada· en nome do mercado liv
re, segundo· un informe da re
vista Problemes Ecónomiques. 
A prioridade dos obxectivos da 
integración económica· e mone
tária de Portugal na UE distán
·cia a cada máis á política eXte
rior de lisboa dos países de 
cultura lusa én todo o ' mundo. 

Dende 1994, Portugal medr·a un 
3,5% anual e ten un dos índices 
de paro máis baixos da: UE, un 
resultado que a Comisión Euro
pea celebra como .consecuéhcia 
da política de integración comu
nitária ainda que as diféréricias 
de renda e o debalo da agricul
tura fagan pensar o contrário á 
maioria da povoación. 

Neutros países da lusofonia, as 
perspectivas non poden ser máis 
desatrosas: Angola, riquisima pe
ro arruinada pola guerra e a des
regulación; _Mozambique, arrasa
do pola bátega e polos mercená
rtos que pagaron empresários 
norteamericanos, ingleses e por
tugueses, busca a privatización 
urxente; as riadas da globaliza
ci ón que bategé!n Sáo Tomé, 
Príncipe, Guiné e Cabo Verde, no 
voo traumático desde a estrita 
planificación socialista á ..... desregu
lación, sen sairen da pobreza 
emérita ou o Bra~il, o paradigma 
clásico de nación novísima, que 
experimenta hoxe Lin grave deba
lo da natalidade e anha grave cri
se económica. Na Oceanía, Ti
mor, ainda secuestrado por lndo
nésia e necesitada dunha axuda 
ocidental que non chega e Ma
cao, que pasa de enclave comer
cial e industria a casino. 

A Organización para a Coopera
eión e o Desenvolvimento Econó
mico (OCDE), observa que a 
economía de Portugal repunta 

desde 1994, cuntia taxa de creci
mento médio do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 3,5% anual, o paro 
m~is baixo de Europa e un 9éfi~it 
por gasto público· semellarite á 
media da zona Euro. Peter Weis 
do Financia! Times, pola sua par
te, sinala que ·ainda ,que o abalo 
económico sexa ootábel, a dife
réncia entre seito.res eco.nómicos 
é .rechamanfe. A. agricultura se
gue a . ser vitQI para os portugue
ses, .. ur(sE!ctbr qué dá emprego 
ab 10% da povoación, o máis alto 
denrro dos E~tados da UE. 

Os labregos 
máis pobres da UE 

Os agricultores portugueses son 
os máis pobres da Unión e, ao 
mesmo fempo, os que rece"beh 
da Política Agrária G.omunitária 
(PAC) menos axuda, a quinta 
parte da média comunitária e a 
décima comparada coas subven
cións que receben os agriculto
res daneses ou holandeses. O 
semanário conservador británico 
coida que a agricultura portugue
sa ten un mal amaño estrutural 
porque na produción de carne, 
lácteos e cereais o país ten unha 
produtividade baixa, arg,umento 
tamén tópico para os agricultores 

· galegas. E, con todo, Portugal foi 
até 1999 contribüinte neto da Po
lítica Agrária -Comunitária. Por se 
tora pouco, o ano pasado caeulle 
a proibición de exportar carne 
por causa da encefalite bovina 

. esponxiforme, tamén coñecic:la 
coma mal das vacas tolas. 

Pero se os indicativos macroeco
nómicos de Portugal colocan ao 
Estado na rampa de entrada pa
ra a Unión Económica e Monetá
ria, as desigualdades sociais _ren
xen desde o eixo mesmo do pa
ís, nos arrabaldos de Lisboa. O 
da vivencia segue a ser un pro
blema grave de Portugal. Como 
denúncia o deputado David Jus
ti no, as condicións de traballo 
son deplorábeis e a competitivi
dade das empresas está basea-

~ . 
da nos salários baixos e no des
pido barato, nunca nas no.vas 
tecnoloxias. En 1999, só un 20% 
dos 1. §.0.000 h~bitant_es dun pl~
no de realoxamento das cacho
pas do arrabaldo Norde· de Lis
boa, foran aloxados en vivencias. 

Desde que asinou o tratado da 
UE en 1986, _xunto co Estado es
pañol, no mosteiro dos Jerónimos 
de Belem, Portugal pasou de ter 
un PIB por_habitante dun 55% dá 
renda dálJE a case un 76%. Es-

. ·ta é ·a análise aa 
. Comisión Euro-

sua das sete illas ou os fai de
pender das remesas da impor
tante colónia de caboverdianos e 
Nova Inglaterra. A nova indústria 
nacional é o turismo, despois do 
intenso periodo de planificaqión 
socialista que segue á indepen
déncia, no que hai que salientar 
un plano de auto-construción, 
hoxe totalmente desartellado·. 

O arroz-moeda 

A Guiné Bissau, un dos países 
ryiáis pobres de 

pea que, incluindo A depende' nci·.a ~ Portugal dentro 
do que -chama pa-

Africa, vive da 
axuda interna
cional. A .agricul
tura é ainda a 
ocupac1on do 
90% da povoa
ción activa e o 
arroz o alimento 
base. Problemas 
de comerciali
zación interna e 
colleitas pésimas 
fan ao país a ca
da máis depen
dente das impor
tacións de arroz, 
do que resulta 
que o saco de 

íses da Coesión da axuda 
{Grécia, Irlanda, exterior de 
Portugal e Espa-
ña), recoñece Guiné Bissau 
enormes diferén-
cias dos resulta- ten convertido 
dos de cada políti-
ca de integración. o saco de arroz 
o crecimento J en patro' n 
resenteuse en : 
Portugal a partir 1 .monetáriO 
de 1990 e tardou ! 
ben cinco anos en : nacional. 
repuntar a causa 
·dunha concentra-

. ción excesiva da 
indústria en seito
res de investimen-
to baixo coma o 
téxtil, que agora afronta o sismo 
da liberalización do.sector para o 
ano 2003 con previsións catastró
ficas para o Val do Ave. Doutra 
parte, o desenvolvimento concen
trouse na beiramar ·e nas duas 
áreas industrializadas de Lisboa . 
e Porto, con máls iñtensidade 
nesta última. 

Cabo Verde experimenta un forte 
retroceso económico desde · 
1989. O sistema Gomercial está 
totalmente liberalizado e a redu
ción do gasto público imposto 
polo Banco Mundial deixa a 
grande parte da povoación a ex
pensas da caridade das nacións 
europeas que apadriñan cadan-

grao é hoxendia o 
patrón monetário 
básico. O plano 
de reestruturación 
agrícola do banco 

Mundial está orientado a privati
zar a produción de arroz, con 
empresas extranxeiras pero o 
primeiro capítulo da economía 
está constituido neste momento 
pala v.enda de licéncias de pes
ca, con renúncia do país a cons
truir a sua própria indústria no 
seitor. Non é mellor a situación 
en Sáo Tomé e Príncipe, un dos 
países máis pobres do mundo no 
que o Banco Mundial tamén quer 
reducir a inflación a toda costa. 
o salário médio é inferior a mil 
pesetas mensais e o máis impor
tante investimento extranxeiro 
dos últimos vintecinco anos ven 
dunha empresa española que vai 
criar cabras e cultivar pimenta 
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negra cun desembolso de tre
centos millóns de pesetas. 

Na'_economia de Angola o mo
nográfico de Problemés Econo
miq u es subliña tres aspectos 
para a confianza: a tópica rique
za natural, a adopción de medi
das privatizadoras e a cqndición 
de Angola de interlocutor , clave 
para os problemas de Africa 
central e austral; en contra, sa
lienta o recrudecimento da gue
rra mercenária da UNITA de Jo
nas Sawinbi que pagan os esta
dos ocidentais contra o governo 
elexido polos votos, o crecente 
endebedamento exterior e a mi
séria da povoación . É grave a 
caída do Kwanza e o aumento 
da inflación a pesar do alivio 
traído pola suba do prezo do pe
tróleo, que segue a ser o .eixo 
da economía do país. 

A mesma preocupación expresa 
o FMI a respeito de Mozambi
que na véspera da arroiada que 
ven de destrozar o país. Mo
zambique ten ur:iha das rendas 
máis baixas da Africa sub-saha
riana, con menos de quince mil 
pesetas ao ano. Da convivéncia 
imposíbel, imposta por Washin
ton e Londres ao governo cos 
mercenários da Renamo, o FMI 
advirte un repuntar da agricultu
ra, as comunicacións, a enerxia 
e o turismo, promesas agora 
adiadas pola hecatombe. 

De Brasil hai que salientar os 
enormes cámbios demográficos 
habidos no espazo dos últimos 
vintecinco anos. De ser un dos 
países máis novos do mundo, 
cunha natalidade rebordante, 
Brasil experimenta unha caída 
en picado da fecundidade. O Go
verno culpa á urbanización inten
siva. Outra versión di que se está 
a confundir causa con efecto, 
igual que sucede cando se trata 
de explicar a actual recesión: un
ha taxa de inflación alta, a inca
pacidade para conter o aumento 
da gasto público e o crecimento 
da débeda externa. O actual au
mento da inflación ten un alto 
custe político porque revela esté
ril o sacrifício imposto á povoa
ción polo governo de Fernando 
Henrique Cardoso coa promesa 
principal de acadar unha moeda 
estábel. A caída da inflación 
combinada co medre dos xuros 
provoca a asfixia da economía; a 
produción industrial experimenta 
un forte debalo e a cada aumen
ta a débeda externa e medra ta
mén o paro e as tensións. 

De Macao, convertida en segun
da rexión administrativa especial 
chinesa en Decembro do pasado 
ano, di Luís Quintaneiro en Per
pectivas Chinesas que cumpre 
desde os ano .so .a conversión 
acelerada ao sector terciário, so
bre todo ao turismo e ao merca
do imobiliário. En plena decadén
cia como centro de finanzas, de
saparecen tamén as suas indús
trias de exportacion e supera a 
barreira do 6% de paro. · 

Timor-Lorosae tratado como co
lónia por duas metrópolis ten 
hoxe, na hora da reconstrución, 
enormes necesidades de inves
timento e require un vasto pro
grama de reformas. As priorida
des da resisténcia de Timor es
tán na construción dun poder· . 
político próprio e na agricultura, 
ún.ico meio que vai permitir á 
povoación timorense prescindir 
nun . f.uturo da axuda externa. 
Ademais do problema imediato 

. da fame e da dependéncia, ad
virtese a tendéncia de concen
tración arredor da vilas coa des
trución do tecido social.• 
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Tareixa 
lgnácio volta 
aos xulgados 
de Pontevedra 
pola violéncia 
do seu 
ex home 

Málía ter proibido o acceso a 
menos de douscentos metros 
da vivenda -máis tarde a dis, 
táncia ampliouse a un quiló, 
metro-, o ex marido de T ª' 
reixa lgn.ácio continua amea, 
zándoa, segundo denunciou 
esta viciña de Estribela, en 
Marin o Martes 28 de Marzo 
no xulgado do penal número 
dous de Pontevedra. Cele, 
brábase este dia unha vista 
contra o ex militar da Esca la 
Naval de Marin por falta gra, 
ve ao ter rondado palas ime, 
diacións da vivencia de Ta, 
reixa e os seus fillos. O acusa, 
do negou terse achegado á 
casa durante os meses de Xu, 
ño e Xullo do pasado ano, 
versión que foi rexeitada tan, 
to pala sua ex muller e filla, 
como por unha viciña, quen 
sinalou que o ex milltar pasa, 
ra en repetidas ocasións por 
<liante da vivenda. 

T arei.xa lgnácio, que denun, 
ciou pública e xudicialmente 
ao seu ex home en reiteradas 
ocasión -<le feíto, el cumpre 
condea no cárcere da La, 
ma-, aproveitou a celebra, 
ción do xuízo para pedir pro, 
tección para as testemuñas 
de maos tratos. Segundo a 
muller de Marin, familiares e 
viciños non e atreven a ra, 
tificar as denúncias por me, 
do á violencia e á ameazas 
proferidas polo seu ex home. 
Para o fiscal e tá probado 
que o ex militar ignorou de, 
liberadamente a orde xudi, 
cial "cunha atitude recalci, 
trante de incumprimento". 
Ainda que xa foi olicitado 
con anteriormente, a avoga, 
da de Tareixa lgnácio volta, 
rá a demandar un informe 
psiquiátrico sobre a sáúde 
mental do acusado. 

A situación de Tarei.xa lgn.á, 
cio chegou a tal ponto du, 
rante o ano 1999., que un po, 
licia custodiou a sua casa du, 
rante vários meses. A deci, 
sión policial tomouse cando 
a violéncia chegou a un in, 
rento de atropelo á filla me, 
nor. Xoán António I.M. terá 
que voltar aos xulgados no 
vindeiro mes de Maio para 
respostar da acusación de 
querer levar por <liante co 
coche a sua filla de trece 
anos en Decembro de 1998. 
Enfréntase a unha pena de 
dous anos, que deberia cum, 
prir ao ter xa antecedentes.• 
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Emprenden_ 
- unha investigación 

Ainda nori ten delegacións en Pontevedra e L_ugo 

A Rádio Galega celebra quince anos . 
de emisión$ monolíngues 
*X.C. 

O 29 de Marzo de 1985 come
zaba as suas emisións a rá
dio galega, ainda que xa leva
ba unhas semanas de probas. 
Só antecedeu nuns meses á 
Televisión galega e ambas 
iniciativas foron saudades 
con unanimidade na sua utili
dade ao proceso normaliza
dor tantos dos meios de co
municación próprios como do 
galego. Pasados quince anos 
a celebración non pode aga
~ char as críticas a unha liña in
formativa oficialista e á falta 
de desenvolvemento dalguns 
emprendimentos necesários 
como a abertura de delega
cións nas grandes cidades. 

O actual director da Rádio Ga
lega, Alfonso Cabaleiro, amó
sase moi satisfeito "contribui
mos. á normalización da língua 
e do país, porque conseguimos 
criar un espácio de comunica
ción próprio, e axudamos a er
guer a difusión de fenómenos 
culturais como· a música tradi
cional, o que celebramos nes
tes quince anos coa emisión de 
concertos en directo dos gran
des: Milladoiro, Berroguetto, Pi
/oc ha, ... Pero sobre todo iso 
destacaria a Radio galega co
mo servício público". 

Para Cabaleiro hai vários mo
mentbs estelares no papel da 
rádio galega "fumos os primei-

• ros en dar notícias como o 
afundimento do Zafir, ou a coli
sión da Discoverer Enterprise 
-contra a Ponte das Pias. Pero 
sobretodo lembro que fumos 
case un axente de Protección 
Civil na noite dos tremares de 
Lugo, na que nunha só noite re
cibimos até 1.000 chamadas. 

· Eu equipároo á noite dos tran
sistores no 23-F". 

Pero é precisamente a política 
dos informativos da Rádio Galega 
a máis criticada desde diferentes 
sectores. Begoña Caamaño, pre
sidenta do Comité lnterempresas 
(Radio galega, Televisión galega 
e Compañía de Radio Televisión) 
entende que se · 

ción dunha grande parte das a~
tuaeión musicais no país; o po
tenciamento do noso Arquivo 
Sonoro, que -queremos facer 
máis asequíbel ao pú_blico ou o 
impulso da emisora en Internet 
para que se convirta nunha ver-

. dadeira rádio ex
chegou a un límite 
no control dos in
formativos "hai 
poucos dias, por 
primeira vez na 
história da emiso
ra, omitiuse unha 
crónica do parla
mento, porque foi 
odia que se tratou 
do Zafir e no qu"e 
portavoz do PP, 
Xaime Pita, fixo 
as suas declara
ci óns sobre as 
eleicións xerais 
despreciativas 
coa oposición. Os 
quince anos hai 
que celebralos so 
de emisións en 

Cabaleiro 
considera que 
se plantean 
dous retos: máis 

terior galega, 
pensando nos mi
llóns de galegos 
na emigración". 

Cabaleiro consi
dera aberto o de
bate sobre as 
desconexións lo
cais, e recoñece 
que para o futuro 
se plantean dous -
retos: máis pre
séncia nas gran
des cidades e 
chegar ao seg
mento social das 
novas xeracións. 
Esa intención 
contrasta coa in-

preséncia nas 
grandes cidades 
e chegar ao 
segmento social 
das novas 
xeracións. 

- galego, porque no 
que atinxe á información cada 
vez son máis restrictivos os crité
rios sobre o que e como se debe 
emitir". · · 

Médios e situación laboral · 

A maior parte do orzamento da 
Radio Oalega ven dos presupos
tos da Xunta, agás o acadado 
pola publicidade. Alfonso Caba
leiro coida que o orzamento "es
tá ben, o que non. qwer dicer que 
sexa abando, nen demasiado. 
T ecnicamente estamos en boas 
condicións, ainda que no hori
zonte se apresenta o paso á rá
dio dixital, e isa vai precisar no
vas inxeccións. En todo caso 
nós cobrimos unha chea de fa
cetas que non se poden medir 
economicamente na sua renda
l;>ilid~de. Po~ _exemplo a grava-

fradotación dal
gunhas delega

cións e a. inexisténcia destas en 
cidades importantes como Lugo 
e Pontevedra. 

Para Begoña Caamaño non hai 
interese en extender a emisora, 
e máis despois dos resultados 
das últimas eleicións munici
pais. Ademais desta política 
considera que as delegacións 
existentes están moi infrautiliza
das. R~speito á situación laboral 
no último convénio colectivo .a. 
empresa comprometeuse a co
brir nos próximos tres anos, por 
oposición, o actual catálogo de 
postas que non se ampliou, "pe
ro ~ecúrrese continuamente a 
ETT's e persoas en prácticas, 
para non consolidar unha planti
lla estábel. Mesmo hai xente 
que leva anos co sistema de 
co.ntra¡acjón ¡:irtístico". + 

, .. .. , 

en Ferrol tras a.-morte 
dun rapm nos calabozos 

O alcalde de Ferrol, Xaime 
Bello, ordeou o comezo dun
ha investigación tras a morte 
na fin de semana do mozo 
Miguel Ánxel Cebreiro, de de
zaoito anos, nos calabozos da 
policía local. A concelleira Ma
ria Luísa Sábio vai ser a ins
trutora do expediente que pre
. tende clarexar como se 
produciu o presunto suicídio. 
Os pais do rapaz denuncian 

· tanto á policia local como ao 
concello polo que consideran 
unha negli>s-encia na custódía 
de Miguel ·Anxel. O níozo foi 
detido pola policia nacional 

. por unha requisitoria da 
Audiencia Provincial da Coru
ña. O xuíz ordeou o seu 
ingreso na prisión de Cúrtis, 
prévio paso polos calabozos, 
onde aparece morto. Segun-

- do os seus pais, o rapaz non 
portaba nengunha documen
tación no momento de ser de
tido. Miguel Ánxel Cebreiro foi 
soterrado en Neda o Martes -
28 de Marzo, depois de que 
unha equfpa médica realizara _ 
unha segunda autopsia.+ 

Dous anos e cinco meses 
para os dous insubmisos 
desertores 

Joseph Ghanime e Alberto 
Naya, os dous insubl)"lisos 
xulgados o pasado 13 de 
Xaneiro tras abandoar os 
cuarteis, recibiron estes 
dias a seoténcia que os 
condea a dous anos e cinco 
meses de prisión e a dous 
anos e catro meses, respei
tivamente, polo delicto de 
deserción. Terán que cum
prir a condea na prisión mi
litar de Alcalá de Henares, 

~onde xa -permaneceron du
rante oito meses en espera 
de xuízo. O Venres 24 de 
Marzo, aproveitando que 
disfrutraban do seu primei
ro permiso penintenciário, 
compareceron ante os 
meios de-comunicación na 
Coruña para analisar a 
situación dos presos de 
consciéncia. Tamén 
analisaron a profisionaliza
ción do exército asi como 
os compromisos do exérci
to español no novo corpo 
do exército europeu. • 

Moito mar, un espazo 
ña TVG cos mariñeiros 

Seis capítulos semanais 
amosarán aos telespectado
res da TVG como viven os 
viciños de Aguiño, en Rivei
ra, que traballan no mar. 
"Moito mar" é o título do pro
grama que comezqu a emi
tirse o 29 de Marzo e que irá 
amasando as actividades e 
vida cotiá dos protagonistas, 
mariñeiros, mulleres de mari
ñeiros e vixiantes. O progra
ma, producido por Costa 
Oeste, tamén acompaña ás 
redeiras e aos percebeiros. • 
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Pérez Esquive! coñeceu aos seus curmáns en Poio, xusto antes de ser nomeado filio adoptivo e ilus~re. Abaixo·á direita, momento no que descubre a placa na casa de Combarro na que naceu seu pai. Reportoxe Gráfico: C.T. 

O Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquive!, descobre.a sua família paterna en Combarro_ 
- -

'Quereria apertalos a todos xuntos' 
* PAULA BERGANTIÑOS 

Ao pé do mosteiro de Poio, 
unha nutrida ringuileira de au
toridades .. Ao fundo cinco 
curmáns e máis de meio cen
to de pare~tes e amigos agar
dan -coñecer a Ado'lfo Pérez 
Esquive!. Veñen de deseobrir 
e divulgar entre os seus que é 
fillo de Cándido Pérez, .un 
emigrante que se despediu de 
Combarro nos anos vinte. 
Cun pouco de retraso sobre a 
hora á que estaban convoca
do~ os médios de comunica
ción e os familiares galegos, 
comezaba na mañá do Sába
do 25 de Marzo, o acto de no
mea mento do Prémio Nobel 
da Paz como tillo· adoptivo e · 
ilustre do Concello de Poio. 

"O seu pai era tio noso", expli
ca Carlos Vaquero, que agar- . 
da ao carón de vários cur
máns. Son os últimos da fila 
que ordea o protocolo, e ao 
chegar a eles, Pérez Esquive!, 
acompañado do alcalde .de 
Poio, Luciano Sobral, muda o 
saudo protocolário por emocio
nadas apertas, sobre qS que . 
non calan os aplausos. E o re
coñecimento dos familiares e 
_amigos, que ben engafanados, 

.-

O pai do -Prémio Nobel .. Cándido 
Pérez González, nasceu no con-

. cello de Poio o 30 de Setembro 
de 1877. Er2 filio de Xoán Ma
nuel e Maria Manuela, viciños da 
parróquia de Combarro. "Nunca 
coñecin aos meus avós e tam
pouco teño referéncias sobre: 
eles, agás os seus nomes -canta 
Adolfo Pérez Esquive!. O meu pai · 
foi un dos milleiros de emigrantes 
gale~os que chegaron á Arxenti
na en busca dunha nova vida. 
Unha das poucas referéncias que 
teño ·é que fixo várias viaxes a 
España, en particular a Ponteve
dra .e Poio. Segundo a informa
ción que lembro de neno, tamén 
estivo no continente africano". 

O programa da xornada de ho.
menaxe a Pérez Esquive! incluia 
unha visita a C0mbarro, durante 
a cal o Nobel descubriu unha 
·placa na casa na que .nasceu o 
seu pai, o número catro da rua 

acudiron ao encontro do Nobel 
do que-até hai ben pouco non 
sabian ren. "Cal é o seu no
me?", pergunta un pérez Es
qui~el emocionado. E Xúlio, ir
mán de Carlos e filio tamén de 
Dolores, da que d.á conta atra
vés dur:iha foto vella até entón 
protexida no peto. 

Namentres, a poucos metros, e 

desde · o meio do grupo, unha 
das parentes protesta: "Os da 
prensa ... tora de ai!". Hai tempo 
que agardan polo encontro , pe
ro agora, a nube de fotógrafos 
que teima na percura dun pri
meiro plano do abrazo, non dei
xa ver. De. seguido, prodúcese 
o apurado encontro co resto da 
família e Pérez Esquive! anún
cia continuidade na conversa, 

Xúlio móstralle a foto da sua nai Dolores, tia do Nobel. 

Cándido o Pescador 
do Mar. De camiño para o pei- . 
rao vello, co obxecto de facerse 
unha foto coa grande família, re
petía "esperaba atoparme un ou . · 
dous primos, pero esto é- un fa
milión". A mágoa é, como dicia 
Erundina, outra das prir:nas, que 
"os vellos xa morreran, íanse 

. alegrar nioitíslmo. Estamos con
tentos de que veña, é paiño co
ma nós". 

. . 
Cándido era pescador e nos 
anos vinte, despois do fracaso 
da ·primeira República, emigra a 
Bos Aires onde casa cunha mo
za de orixe indíxena e de apeli
do Esquive! coa qúe tivo vários 
tillos. Adolfo ·r:iasceu o 26 de No
vembro de 1931, o seu pai tiña 
daquela 54 anos. Despois do 
seu terceiro cumpreanos, queda . 
sen nai e ten que ser internado 
no Asilo do Padroado Español. 
"O meu pai non nos podía man
ter", explica. 

Adolfo traballou de vendedor 
de xornais, libros e nunha 
floristaria. Conseguiu estudar 
na Escala Nacional de Belas 
Artes e na Universidade da Pla
ta. Nesta cidade ·foi docente du
rante vintecinco anos e obtivo a 
cáte.dra na · Faculdade de Arqui
tectura. Como artista plástico 
ten no seu hab~r várias mos
tras internacionais. 

Aamirador entusiasta de Mahat
ma Gandhi, Martin Luther· King e 
do bispo brasil,eiro Helder Cama
ra, en 1974 é nomeado coorde
nador xeral para América Latina 
do servizo Paz e Xustiza, organi
zación que o mesmo Pérez Es
qu ivel define como "moviment9 
c'ristián que ten un compromiso 
asumido en todo o continente: 
vivir o Evanxeo, cunha opción 
preferencial polos pobres, polos 
máis 'necesitados". Todos os 
seus integrantes son detidos co 

cecais no xantar. " Despois 
acercarémonos", promete á do
na dun dds seus curmáns ao 
tempo que o rexedor de Poio 
indica que "agora queremos 
que asine no libro de honor". E 
ali reza desde o Sábado 25: "O 
regreso do tillo de emigrante 
que foi en búsqueda de novos 
horizontes de vida, hoxe regre
sa a Poio con alegria e con es
per_anzas para a unión dos po
_vos. Grácias por tanta vida e 
esperanza. Receban un frater-
nal saudo". · 

Esther Alonso coñece a Pérez 
Esquive! da Plata. Ela é arxenti
na, membro de Hijos porque é 
filia dun desaparecido galega . 
Nestes días comparte con el o 
sentimento de descuberta da 
sua família e fo i reclamada para 
estar presente no acto. Gasta 
fotografiar o mosteiro e o gaitei
ro , "non as autoridades". De ca
miño para o salón de actos , e 
despistada do grupo oficial , co
menta: "Pérez Esquive! é unha 
persoa tremendamente humilde. 
Na faculdade da Plata conversa 
cos estudantes e sempre está 
disposto a axudar no que faga 
falta. Penso que todo isto o so
brepasa, que non se esperaba 
este recebimento". • 

golpe de estado de 1976. A el 
prendérono en Abril de 1977 e 
permaneceu 32 dias no calabo
zo da Superintendéncia da Se
guridade Federal, sen ser inte
rrogado e sen coñecer as cau
sas da sua detención. Foi trasla
dado ao Penal da Plata, onde 
permaneceu 14 meses, sen pro
ceso xudicial. O seu proceso 
prolongouse 14 meses máis bai
xo a forma de liberdade vixiada, 
sen poder abaridoar o país pésie 
os convites internacionais. 

Actualmente Pérez Esquive! é 
presidente Honorário do servi
zo. Paz e Xustiza de América 
Latina e da Liga Internacional 
polos Direitos e a Liberación 
dos Pavos, c·on sede en Milán. 

. É autor das obras El Cristo y el 
poncho,- Caminante junto al 
pueblo e Una gota de tiempo. 
En 1980 foille concedido o Pré
mio Nobel da Paz.+ 

Fillo adoptivo e 
ilustre 
do Concello 
de Poio 
"Simplemente teria unha pala
bra, moi simple pero moi pro
funda: grácias". Asi interviña 
emocionado Pérez Esquive! 
no pleno de honra co que se 
deu cumprimento ao acordo 
unánime pala que a coorpora
ción decidía no mes de Fe
breiro nomealo filio adoptivo e 
ilustre do Concello. Unha cita 
na que, através da leitura do 
expediente, os seus familiares 
coñecian polo miudo a traxec
tória do Nobel. 

Confesaba de seguido Pérez 
Esquive! que "non pensaba 
que fóra tan numerosa esta 
família que recén coñezo. 
Coa . miña señora Amanda ti
ña viaxado moitas veces a 
España e soñaba con vir. 
Agora ese soño faise realida
de. Un emigrante que saiu de 
aqui nos anos vinte e chegou 
a terras descoñecidas como 
moitos, tratando de construir a 
sua vida, hoxe está de volta 
porque regresando eu, retor
na a memó~ia do meu pai". 

Como non podia ser doutro 
xeito a sua intervención enun
ciaba o chamamento á nece
sidade de asumir responsabi
lidades na loita polos direitos 
e a liberdades das persoas e 
dos ·pavos. "Quixera abr,aza
los a todos xuntos, lévoo~ moi 
adentro, no meu corazón", re
mataba afectado. Unha emo
ción tamén exercitou a can
tautora arxentina Miriam San
dobal, que puxo música coa 
sua guitarra e voz ás letras de 
Jase Murillo, ao tema de Víc
tor Heredia Garage e a sua 
composición Son do Su/.+ 
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Ante a ins~guridade xurídic~ e a ignoráncia sobre a situac~ón do país 
... 

Pasar desapercibido principal ocupclc~ón dUn imigrante sen papeiS 
-0.- H. VIXANDE 

O permiso de residéncia é o 
documento máis valioso ao 
que aspira . un imigrante ilegal, 
con el as portas, máis que · 
abrirse, deixan de pecharse e 
alívian un chisco a precarieda~ 
de xurídica e económica na que 
vive. O sen papeis, chega a Eu
ropa ignorante das leis, sen sa- · 
ber de quen fuxir e a quen abra
zar, penden te de sobreviver e 
dedicado á venda ambulante. 

"Nestes momentos a presión poli
cial sobre os imigrantes diminuiu 
porque está en marcha un proce
so de regularización", explica 
Amouar, un marroquina sen pa
peis que leva dous anos no Esta
do español. Como el, moitos afri
canos tratan de facer valer a do
cu me ntaci 6 n da que dispoñen 
para facerse co permiso de resi
déncia, o documento que dá a 
chave para traballar ou para ace
der a un veículo, por exemplo, e 
que sobretodo proporciona un 
amparo legal. Nestes momentos, 
un proceso de regularización su
pón unha espécie de amnistia pa
ra os que estaban no Estado an
tes do 1 de Xuño de 1999, pero 
abre negras expectativas sobre 
os que chegaron após desa data. 

"Na Galiza dedicámonos á venda 
ambulante '', explica Amouar. 
"Aqui non hai agricultura e sen 
papeis non hai forma de atopar 
nengun traballo", precisa. Xunto 
a el, Mohamed Lemin Sidi, presi
dente da Asociación de Desen
volvi mento Galego Árabe, 
AoAGA, matiza que os intentos de 
atopar outros traballos chocan 
coas empresas de traballo tem
poral. "As ETTs son as máis ra
cistas co imigrante ilegal, nas lis
tas nas que están apontados ga
legas e estranxeiros, os galegos 
son chamados a traballar ainda 
que tañan menor cualificación e 
estexan apontados desde máis 
tarde", explica Mohamed Lemin. 

Contado, xa non hai moitas vias 
laborais para un colectivo no que 
só o 3% dos seus integrantes ten 
algunha cualificación profisional e 
que non pode acedera unha for
mación dentro das nasas frontei
ras. Por iso, a venda ambulante é 
a única posibilidade real. Pero 
esta opción é arriscada. "A policia 
pode deterte e expulsarte, pero 
hai que viver e arriscarse a que 
pase iso", explica Morad, outro 
marroquina que hoxe dispón de 
papeis pero que no pasado viviu 
unha experiéncia deste tipo. "De
téronme cando estaba a pasar un 
proceso de regularización, tiña o 
papel que o demonstraba, pero o 
policia foi un pouco racista e le
vo u me á comisaria", canta. O 
proceso de expulsión carece de 
rigor e pode ·ser acelerado. Se 
despois de 48 horas da deten
ción, o imigrante sen papeis non 
obtivo ásesoramento xurídico dun 
avogado, iníciase un proceso de 
_expulsión irrever~íbel e imediato. 
"Tiven sorte, deixaronme facer 
unha chamada e uns amigos 
mandaron un avogado, pero des
pois fun a xuízo e quedei fichado, 
con tres anos sen poder reincidir 
no meu delito, que non era outro 
que o de ser imigrante". Contado, 
a maioria dos procesos de expul
sión son máis prolong~dos e 
mesmo coa ar.de de expulsión 

I , 

De esquerda a direita, Morad, Mohamed Sidi e Amonar, ante a delegación do Ministério de Traballo en Vigo. Morad superou un proceso de expulsión, Mohamed Sidi preside ADA-
GA e Amonar esta sen papeis. A. N.T. 

emitida, o sen papejs non ten que aqui após os tres meses- que anteriormente xa a pediran pero avise á nacional", explica Lemin. 
abandonar o país. As veces mes- permite a lei. Esta é .unha alter- ás que lle fara denegada. Porén, 
mo caduca a orde de expulsión. nativa difícil, por canto conquerir moitos non a solicitaran por medo Pasar por galegos 

A inseguridade é total na vida dun 
imigrante. A lexislación, e ainda 
máis coa aprobación da nova lei 
de estranxeria, en realidade nega 
qs direitos que si ten un cidadán. 
E máis, o novo texto legal nen se
quer prevé no futuro prazos 
anuais para a legalización dos 
imigrantes. Oeste xeito, un ilegal 
non sabe que facer cando chega. 

A meirande parte dos traballado
res estranxeiros chegan ao Esta
do español sen visado nen con
trol de pasaportes. lsto fai moi di
ff ci I a sua regularización poste
rior. Non é o caso de Amouar, 
que chegou de Marrocos cun vi
sado turístico pero que quedou 

un visado en Marrocos ou en cal- ou por falta dun -documento que 
quer outro país africano para en- demonstrara que estaban no pa-
trar en Europa é case que impo- ís. "Para iso val unha inscrizón do 
síbel, xa que se precisa unha in- embaixador, o certificado de em-
vitación por parte dun residente padronamento ou un documento 
máis a demonstración de que ten sernellante", explica o presidente 
cartas para manter ·ao visitante. de AGADA, Mohamed Lemin Sidi. 
Amouar conqueriuno e despois 
de entrar quedou, pero agora 
non pode sair para visitar aos 
seus porque senón non poderá 
retornar faciJmente á Galiza. 

A nova lexislación é positiva para 
os imigrantes que cumpren con 
todos os requisitos legais, .pero 
condena aos que están no caso 
contrário. lso si, destas introduce 
a posibilidade de solicitar a regu
larización a aquelas persoas que 

Que un imigrante ilegal acuda ao 
seu embaixador ou demande un 
certificado de empadronamento é 
algo moi raro, porque ~ai un enor
me temor á policia. "E certo. que 
cando pedes un certificado de 
empadronamento a policia que _ 
vai a comprobar á tua casa que 
efectivamente vives ali é da local, 
pero a xente que chega non sabe 
iso, non diferéncia entre' un policia 
e outro ou teme que a policia local 

Manual de supervivéncia dun ilegal .. 
Non hai un manual de supervi
véncia que poda consultar un 
imigrante antes de sair do seu 
país de orixe para saber mo
verse polo terreo. Se o hoube
se probabelmente non haberia 
forma de certificar a sua au
tenticidade para ter credibilida
de ante os futuros imigrantes 
ilegais. Moitas veces chegan 
através de redes organizadas 
que non prestan unha informa
ción fiábel sobre a conduta a 
ter en Europa, entre. outras ra
zóns porque estas redes ven
den a viaxe na patera a canta 
da "facilidade" da vida · alén do 
Mediterráneo. En todo caso, 
un sen papeis ten que ter en 
conta unha série de normas 
básicas de comportamento. 

"Non meterse en lios" e por 
suposto non cometer delitos é 
unha das medidas recomen-

dadas polos colectivos de 
apoio aos imigrantes. Se non 
están en zonas con índices de 
delincuéncia ou con presenza 
policial · intens·a, mesmo nos 
momentos de maior persecu
ción, é difícil que a policia pida 
os papeis, entre outras razóns 
porque tampouco pode facer 
rácias en busca de ilegais. 

A policia nacional é o carpo 
competente en matéria de imi
gración, a municipal encárgase 
da persecución da vénda ambu
lante e pode requisar a merca
duria. Rara vez hai contacto en
tre unha e outra para perseguir 

· imigrantes ilegais, por isa pedir 
un certificado de empadrona
mento pode ser positivo pala 
eventualidade de precisalo no 
futuro. Este certificado obten
se nos concellos e a residén
cia ratifícaa a policia municipal, 

de forma que non hai ,perigo. 

De todos xeitos, un imigrante 
debe saber que hai unt:ia si
tuación de absoluta inseguri
d ade xurídica. O ·avogado 
Gustavo Garcia, que ten ase
sorado -a moitos imigrantes,, 
recoñece que "están vendidos, 
sometidos á arbitrariedade po-
1 iciaL Por suposto que a poli
cia non expulsa sistematica
mente a todos, por.que son 
moitos, pero cando quere, po
de facelo con absoluta discre
cionalidade e de forma imedia
ta, sen que servan moito as 
reclamacións ante a xustiza". 

Estar vencellado a grupos afins 
permite evitar algunhas das ar
bitrariedades da Administra
ción, asi, unha campaña en 
marcha pretende que todos os 
imigrantes estén organizados.+ 

Ademais da inseguridade xurídi~ . 
ca e dos exíguos direitos que 
asisten a un imigrante ilegal, este 
emprega moito estarzo en que 
non o detecte a policia, sobretodo 
nos momentos nos que a perse
cución é maior. Moitos dos ma
rroquinas en realidade pasan por 
galegos de pel escura e a policia 
non pode estar molestando a to
dos os cidadáns de apariéncia fí
sica "sospeitbsa", por iso a vida 
diária dun marroqurno que non 
está dedicado á venda ambulan
te tampouco é, nese sentido, tan 
qifícil. O do caso das persoas da 
Africa negra é outro. De calquer 
xeito, se o imigrante non "se me
te en lios" e non frecuenta zonas 
de risco, non .é doado que sexa 
detido pala policia. 

"Hai zonas perigosas -explica 
Amouar-; en Vigo,, por exemplo, 
non podes andar pala Beiramar 
ou por Bauzas durante a noite, 
porque a policia párate. Pero po
des facelo polo dia, porque podes 
ser un mariñeiFo ou un traballador 
calquer e· non van ir molestarte". 
Os centros urbanos son relativa
mente perigosos. Moito máis se
guros son as-pequenas vilas e al
deas e as feiras do rural; ali non 
hai policia de imigración. 

Pero. ainda que un ilegal conquira 
a legalización, non vai telo fácil. 
Ademais do racismo latente ·na 
sociedade e nas empresas, non 
sempre é posíbel acadar os ele
mentos necesários para ter unha 
vida desafogada e digna. Por 
exemplo, moitos dos imigrantes 
están abocados á venda ambu
lante, pero teñen moitos proble
mas para facerse cun veículo de 
transporte porque requiren dun 
permiso de conducir que é difícil 
opter para unha persoa que non 
está alfabetizada en castellano. • 
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ApeHdos con preposición ·e outros 

A vontade de gardar certa unida
de temática nesta sección levou
nos a atender axiña ·algunhas 
consultas e a adiar outras menos 
directamente relacionadas cos di
versos te~as que iamos tratando. 
Para non termos que repetir sem
pre o mesmo, cumpría aclarar pre
viamente algunhas cuestións de 
carácter xeral acerca dos apelidos 
e desbotar certas opinións erradas 
moi estendidas. Hoxe responde
mos a preguntas sobre un manga
do heteroxéneo de apelidos. 

Do Río, Do Barro, Da Costa 

Os apelidos toponímicos,- que ca
racterizaban individuos ou fami
lias aludindo ao lugar de proce
dencia, t.iveron todos en orixe 
preposición (María de Noia, Pe
dro de Bande, Rodrigo de Andrade, 
Elvira do Souto ... ), que nos máis 
deles acabou perdéndose. Se ben 
a perda puido producirse en dife
rentes momentos hi.Stóricos, a súa 
xeneralización-deuse en época re
lativamente recente, e se consul
támo-los censos do Mar.qués de 
Ensenada, de 1753, veremos que 
moitos apelidos toponímicos ac
tuais mantiñan daquela a preposi
ción hoxe.perdida. 

Non consid.eramqs esta· perda 
unha deturpación, aínda que cal
quera que teña un apelido topo-: 
nímico pode apelar a tazóns his
tóricas para restaurarlle a prepo
sición. Nalgúns casos a perda 
produciuse por simples razóns 
combinatorias, e así, cando na 
mesma per~oa coincidían dous 
apelidos con preposición, estas 
tendían a reducirse a unha soa. 
Por exemplo, a comezos dü" XIX, 
cinco curmáns que dividen a 
heidanza do seu avó Gregario de 
Lamas teñen oficialmente os no
mes de Gregario Pardo di Lamas, 
Ig.nacia dé Mareda y. Lamas, Gre
gario López ·de Lamas, Anselmo de 
Lamas y Conde. e ~ais Francisca 
Lamas de Villaverde. As ··fuesrñas 
razons combinatori,a_s explican 

que Rosalía aslrie como Rosalía 
de Castro ou como Rosalía,Castro 
de Murguía.. · ·· 

Entre' os apelidos que conservan a 
preposición, algúns lévana solda~ 
da ao topóniIJl.O (Dobarro, 
Dacosta, Davila ... ) e noutros man
tense na adaptación ou traduc
ción ao castelán (De la Iglesia, De 
la Fuente, Del Río). Ás veces a 
perda da preposición produciu 
unha segmentación irregular, que 
ou ben aglutinou o artigo co to
pónimo (Da Cuña > (de) Acuña; 
Da Costa> (de) Acosta; Do Cam
po > (de) Ocampo) ou ben fixo 
que se perdese a vocal inicial, 
confundida co artigo (como no 
apelido Grela, que corresponde a 
un Da Agrela orixinario). 

Algunhas consultas refírense a 
apelidos castelanizados. Del Río, 
De la Fuente e La.fuente poderían 
ter orixe foránea, pero nos máis 
dos casos son traduccións ao cas
telán de apelidos g~legos e po
den restaurarse en Do Río e Da · 
·Fonte. O apelido De la Calé un 
caso particular, pois se como 
afirma o remitente é unha caste
lanización recente (di que ten 
paren tes apelidados Dacal), creo 
que estamos ante un caso de 
errada traducción, pois a forma 
castelá correspondénte sería Del 
Canal e non De la Cal. A forma 
restaurada ha de ser Da Cal. 

Os que consultan apelidos coa · 
preposición e o artigo aglutina
dos (Docampo, pobarro, Dacos
ta) ou só o artigo (Ocampo, 
Acosta) respóndolles que real
mente non hai neles unha detur
pación castelanizante, e se que
ren poden deixalos como están 
(ben por mant-eren na grafía cer
ta tradición famili¡ir ou ben por 
creren que así evitan problemas 
na ordenación alfabética ou o 
tratamento informático, cues
tións que un <lestes remitentes 
nos suxire); onda non, poden 
restauralos en Do Campo, Do 
Barro, Da Costa para adaptalos 

* GONZA.LO ~AVAZA 

á esél:.ita-¿omún da nosa lingua. 

Mariño 

Un remitente de Boiro apelidado 
Mariño preguntá, non sei se con 
retranca, se o escudo da súa fami
lia é a serea deseñada- por Caste
lao. X~ dixemos que non era pro
pósitc;i desta sección atend~r cues
tións xenealóxicas nin heráldicas, 
e qye en xerai non todos os· que 
levan o mesmo apelido han de ter 

· parentesco entre si, nin sequera 
remoto. Pero aproveito a consulta 
para lembrar que entre as lendas 
sobre a Órixe de apelidos galegas, 
das que falamos en artigos prece
dentes, hai algunhas que teñen 
manifestación literaria desde a 
época medieval. 

A de maior interese é seguramen
te a da prodixiosa orixe da liñaxe 
galega dos Mariño, descendentes 
dunha serea. En tanto non publi, 
ca unha monografía ao respecto 
Carlos Paulo Martínez. Pereiro, de 
quen escoitei hai meses unha 
douta conferencia sobre esta par

·.ticular versión galega do mito do 
home-peixe, o remitente pod~ 
consultar, por exemplo, o que di a 
Gran Enciclopedia Gallega na en
trada Mariño. Do home-peixe ta
mén se ocupou o Padre Feixó no 
seu Teatrq Crítico Úniversal, e un:
ha representación escultórica de-

A CAIXA DOS 
APELIDOS 

Podedes enviar 
as vasas consultas a: 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística, Ruado Vilar 68, 3º. 

Apdo. 247 15705 Santiago. 
Telf. 981 563 885. 

amesanl®interbook.net 

f! -

se motivo fantástico, obra de 
Francisco Leiro, preside hoxe a 
Porta do Sol de Vigo. Se o re
mitente. quere acudirás fontes an
tigas da lenda, pode consultar os 
Livros de linhagens ou o Recuento 
de Vasco da Ponte. Ou Vasco de 
Aponte, como adoita escribirse, e 
sirva o nome <leste autor de co
mezos do XVI como exemplo de 
que algunhas segmentacións irre
gulares de apelidos derivados de 
topónimos con artigo non son 
causa de hai dous días. 

Soto, Coto, Couto 

O apelido Soto contén unha de, 
turpación castelanizante de 
Souto . Non é imposible que al
gúns Soto que recolle o censo ga, 
lego teñan orixe foránea, pero a 
maiorfa case absoluta son antigos 
De Souto ou Do Souto castelaniza
dos. Comparando as proporcións 
que rexistra o Catastro de Ense
nada entre Souto e Soto e as do 
censo actual deducimos que nos 
máis dos casos a deturpación tivo 
que producirse na segunda meta
de do :xvm ou no XIX, ou sexa, hai 
poucas xeracións. 

Unha persoa apelidada Coto di 
que ten oído comentar que o seu 
apelido é castelanización de Cou, 
to. Ignoro se existe algún caso ex, 
cepcional, pero Cauto e Coto son 
apelidos diferentes. Os dous son 
plenamente galegas, e os dous 
proceden de topónimos comúns 
espallados por todo o territorio. 
Como no me de lugar, un Coto é o 
punto máis alto dun monte ou 
outra elevación do terreo; un 
Cauto, en cambio, era un territo
rio acoutado, sometido a un seño
río ou unha xurisdicción. O apeli
do Coto galego ten corresponden, 
cia no asturiano Cueto. 

Noia, Pedraio, Costoia 

X. Cociña, na extensa consulta á 
que demos resposta hai un par de 

semanas, preguntaba tamén se os 
apelidos que habitualmente apa
recen escritos con Y ante vocal 
deberían rest~urarse con 1 ou se 
algún pode corresponder a un LL. 
Admitindo que poida haber al
gunha excepción, na maior parte 
dos casos corresponde a un I. 

Os exemplos que citaba este re
mitente, Noya, Pedrayo e Costoya, 
proceden dos topónimos galegos 
Noia, Pedraio e Costoia, e a for
ma restaurada dos apelidos debe
ría coincidir coa grafía oficial dos 
topónimos. 

Os apelidos Noia e Pedraio tefien 
orixe doadamente indentificable. 
A do primeiro é a cofiecida vila 
de Noia, que aparece na docu
mentación roáis antiga coa forma 
Noela ou Nóela. Non teño infor
mación que me permita saber se 
un apelido grafado Nol.la, locali
zado principalmente na zona de 
Ferrol, é unha variante deste 
mesmo con grafía irregular ou se 
ten outra orixe. O apelido Pe
draio procede do lugar de Pe
draio, no concello ourensán do 
Pereiro de Aguiar, o cal aparece 
na documentación latina medie
val como Petragio. 

O nomenclátor galega recolle 
unha <lucia de entidades de po
boación chamadas Costoia que 
conteñen no seu nome o resulta
do galego do latín CUSTODIA .' 
Calquera destas localidades pui
do ter dado orixe ao apelido co
rrespondente, aínda que os dous 
focos principais se sitúan arredor 
dos concellos de Melide e de Si, 
Heda. No primeiro foco, xunto á 
grafía normal do apelido (Costo
ya) rexístrase unha variante mi
noritaria, practicamente circun -
crita ao concello de Boimorto, 
coa grafía deturpada Costolla. No 
segundo, a form~ común convive 
cunha variante plural Costoyas, 
probablemente nacida dunha 
forma de alcume familiar tamén 
procedente do topónim (os 
Costoias = o de Co toia). • 

·UNHA e o LE-e e 1 ó N .QUE DESCUBRE MULLERES 

Despois do éxitos de Maruxa Mallo, 
de Carme Vidal, e de Mari~ Casares, 

de Arantxa Estévez .. ~ 

~ • Íc J 1 . .., 1 J \ 

Syra Alonso, Diarios, 
·escritos cando o golpe militar de 1936 
mata ao seu compañeiro Francisco 
Miguel, o pintor que tanto a retratara e 
<=;o que compartira unha axitada vida en 
París, México ou Cuba. Syra exílaxe cos 
fillos a México e desde alí recibimos 
agora uns Diarios únkos na nosá 
historia literaria. Uns ese;ritos que 
estarrecen pala súa dureza e contribúen 
á restauración da memoria dunha 
muller. gal'ega silenciada. 

l ! .' J. 
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O cúmio da UE en Lisboa coincide na necesidade de liberalizar máis sectores 

Europa, mercado único 

19 
Nº 928 -ANO XXIII 

Coalición Canária 
apoiará ao PP 
na investidura 

Os catro deputados de 
Coalición Canária darán o 
seu voto a José María 
Aznar no acto de 
investidura como 
presidente do Governo 
central. A decisión tomouna 
o partido nacionalista 
despois dun acordo ao que 
chegou co PP e que 
precisou de só duas 
reunións. ce apoia ªº 
Governo popular en seis 
grandes temas de Estado a 
cámbio de que o PP realice 
un plano de emprego para 
asillas, da 
instirucionalización dun 
réxime fiscal éspecial para 
o arquipélago e do 
aumento das competéncias 
contempladas no seu 
E~tatuto de Autonomía. 
Quen non chegou a nengun 
tipo de pactos co Partido 
Popular foi Convergencia i 
Unió.+ 

PP e PSOE ,alíanse 
-e> B. LAXE r-----------___::_ _ _..;:_:_ ___ __:_ ___ -:-----':---.,.---~· ·• para governar Araba e-

Calendário de reformas Gasteiz Liberalizar máis sectores o 
máis rápido posíbel. Este foi 
o acorde do Cúmio da UE en 
Lisboa. Onde non houbo 
acordo foi á hora de concre
tar os prazos, debido, sobre 
todo, a que o primeiro mi
nistro francés, Lionel Jos
pin, no está disposto a que 
lle marquen o ritmo en secto
res estratéxicos coma o ener
xético. Pero a meta está fixa
da: Europa, mercado único. 

O cúmio extraordinário de Lisboa 
definiu "un novo obxectivo estra
téxico" da UE para esta década: 
Europa, mercado único, definido 
coas palabras "unha economía 
máis competitiva e dinámica". 
Competitividade e dinamismo é o 
mesmo que liberalización dos 
sectores estratéxicos, impulsan
do dacididamente as telecomuni
cacións, Internet, o comércio 
electrónico e a liberalización dos 
mercados financieiros. todo o 
máis rápido posíbel e o máis 
aberto que se poida. O capital 
sen fronteiras e con libertade de 
movemento. Un mercado euro
peu para opoñerse ao mercado 
americano, pero recollendo _a 
sua filosofía e os seus métodos. 

Os sindicatos demandaban medi
das sociais e os socialdemócra
tas, maiormente Jospin, pois Blair 
nen por iso empurrou, decidirpn 
que a este economía había que 
chamarlle "a economía do coñe
cemento". Segundo os Quince, 
debería de "medrar con máis e 
millares empregos e con máis co
esión social", ainda que o merca
do americano, tomado como mo
delo, non reflicte exactamente 
iso, senón todo o contrário. 

Tamén afirman que, aproveitan
do a coxuntura económica des
tes anos, pódese acabar co paro 
que afecta a 15 millóns de euro
PE!US. Pero o Consello Europeo 
non quixo fixar unha taxa de me
dre vinculante, como pedía Fran
za, mais considerou que o ritmo 
actual do 3% "poderia constituir 
unha previsión realista para os 
próximos anos". Para isa "teñen 
que cumprirse todas as reformas 
anunciadas dentro dun marco 
macroeconómico sólido", que é o 
-mesmo que dicer ~umplir a té-

Os Quince, reunidos en Lisboa, estabeleceron os prazos ríÓs que se deberán levar a cabo as refor
mas económicas acordadas. Estas son as principais: 

Antes de rematar o ano 2000 
• Abrir o bucle local de teleco
municacións á competéncia. 
• Aprobar o marco lexislativo 
para o comércio electrónico. 
• Reorientar os instrumentos 
financieiros da UE cara empre
sas innovadoras. 
• En Xuño, aprobar unha carta 
europea para as pimes. 
• Elaborar unha estratéxia pa
ra eliminar barreiras no sector 
servícios. 
• Decidir medidas para fomen
tar a mobilidade de estudantes, 
investigadores e profesores. 

Antes de fins do 2001 
• Dar acceso a Internet a to
dos os coléxios. 

rrea disciplina orzamentária, re
baixando os saldos, os servícios 
e as axudas sociais. 

Acelerar e xeneralizar o acceso 
a internet, promover a inovación. 
e abrir os mercados, globali
zalos, é aoque os lideres da UE 
definen como "modernización 
da economia". Segundo o pri
meiro ministro portugués, Antó
nio Gutérres, os Quince apro
baron as duas cuestións deCisi
vas para a nova economía ao 
pór data á apertura total da tele
comunicacións e a integración 
dos mercados financeiros, 

• Criar unha rede electrónica 
europea de alta vlocidade en
tre centros de investigación. 
• Introducir unha patente co
munitária. 
• Analisar .unha reforma dos . 
intereses educativos. 
• Evaluar os progresos cara 
unha maior liberalización de 
enerxia,- servícios postais e 
transportes. 
• Integración e liberalizacións 
das telecomunicacións. 

Antes do 2003 
•Todos os profesores deben de 
ser capaces de usar Internet. 
• Reformar as normas de lici
tación pública. 

Antes do 20004 
• Acceso electrónico aos prin
cipais servícios públicos. 
• Licitación? públicas por via 
electrónica. 
• Aplicar o plan de acción de 
capital-risco. _ 

Antes de rematar o ·201 O 
• Reducir á metade o número 
de xóvenes de 18 a 24 anos 
sen estudos posteriores ao en
sino secundário básico. · 
• Tentar aumentar a taxa de 
emprego do 61 % actual ao 
70% (do 51% ao 60% para as 
mulleres) 

Opo_sición da Franza_ franéés relembrou que, para com-
pletar o mercado interior europeu, 

Onde non h·oubo compromiso foi tamén é necesária unha armoniza-
en enerxia e transporte. O p_rimeiro dón fiscal que ainda non se logrou 
ministro francés, Lionel Jospin afir- e, por tanto, "non se pode pedir 
mou que non , se opoñia a: estas li- que se e~olucione nuns sectore.~ 
beralizacións, pero matizou que cando ha1 bloqueo total neutros . 
Franza avanzariá-ao seu ritmo. - _, · 
"pensamos que no0 se_pOden pÓr : _A.posición f:ancesa, fronte a Balir 
no mesmo plano as telecomunica- e ~~nar, frn .. respald'.lda por Al~-
cions e outros sectores coma a marna. Schroeder afirmou que o 
enerxia e os transp9rtes'~ Fránza És~adp francés· ten dereito ao seu 
négase a liberalizar o sect~ da propnb traballo e en -~.az e non 

- electricidade, existindo unha de- queremos entorpecelo , congra-
manda no Tribunal de Xustiza por tulándose de que Jo,spi~ non_ .se 
non cumprir ·os prazos previsto~ ~á ~P,Uñ~;a totalment~ as hb:rahza-
hora de liberalizalo. O mandatario c1ons como agardabamos . • 

A. EIRÉ 

.. Os propagandistas 
Reuníronse os Quince (trece dele~ socialdemócra
tas) para facer propaganda e vendemos ideoloxia, isa 
si, politicamente correcta, que é o que se leva: me
llaras na educación, impulso das· telecomunicacións, 
do comércio electrónico, integración dos mercados, 
aumento do emprego, sobretodo para as mulleres ... 
O mesmiño que fanos americanos, para poder com
petir con eles, dixeron. Pura pro~aganda. Non fala
ron de realidades nen dos meios para conseguir os 
obxectivos marcados para os próximos dez anos. Fía
no todo a que a economía sega medrando pero, até 
de agora, nengun experto soubo ou non quixo predi-

cer as fo~tes crises económicas, a última a asiática . . 
Crises que agora poden ser protagonizadas por opera
cións bursatis virtuais, sen conexión coa economía 
real. Pero aos Quince tanto lle ten. Eles están pola 
liberalización sen control. E os que deberian de con
trolar son eles, como responsábeis dos govemos esta
tais, pero afirman que quen manda é o mercado. 
Mais o mercado, como tal non existe. O mercado 
constitúeno os grandes grupos financieiros que son 
os que impoñen as suas leis, segundo intereses pró
prios. Estamos nun sistema dual: libre mercado para 
os pobres, socialismo de estado para os ricos.• 

Un acorde presupostário 
entre o PP e o PSOE na 
Deputación Foral de 
Araba e na capital deste 
território, Vitoria-Gasteiz, 
consolidará os governos 
que xa detentan os 
populares, pero en . 
situación de minoria. 
Cargos dos dous partidos 
de obediéncia española 
sinalaron que a meio 
prazo o acordo poderia 
estenderse a Biscaia e a 
Gipuskoa, ainda· que 
nestes casos o impacto 
seria menor porque 
carecen da maioria 
sufici.ente para governar. 
Esta decisión supón 
afortalar a frente 
españolista e por outra 
banda deixar ao PSOE 
como satélite político dos 
populares. Oeste xeito, é 
o PP o que substitue ao 
PSOE na representación 
política do Estado no 
País Basco. Neste 
sentido, o PP eloxiou "a 
xenerosidade do 
PSOE".+ 

9 PP. espia ao PSOE 
d~s -ale~res e di que fqi .. 
·un fallo técnico 

O "pp recoñeceu que podia 
existir un pinchazo no correo 
electrónico do presidente 
socialista da Comisión de 
Urbanismo do Consello de 
Mallorca, pero atribuiu o 
feíto a un "fallo técnico". 
Mentres se investiga o caso 
desde un xulgado de Palma, 
o PP non explicou se o fallo 
técnico foi ter pinchado o 
correo eléctrónico do 
socialista -que require un 
esforzo de complexidade 
técnica- ou o fallo reside en 
que este foi detectado. Ao 

. parecer, hai ordes expresas 
de desviar o envio do correo 
electrónico do socialista a 
un ordenador que había 
nunha sede do PP.• 
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O comunista Ziuganov, que obtivo -o 30 °/o dos votós, denúncia fraude eleitoral 

O triunfo de Putin -garántelle 
á oligarquia rusa o mantimento dos priviléxios 
* . CÉSAR LORENZO.GIL 

Vladimir Putin, o presidente 
en función·s que substituiu a 
Boris leltsin a principios de 
ano, gañou as eleicións cele
bradas o Domingo, 26 de Mar
zo, co 52 por cento dos vo
tos. O comunista Guennadi . 
Ziuganov foi segundo, cun 30· 
por cento de sufráxios. Putin 
tivo ao seu favor todo o apoio 
da grande oligarquia rusa, na
cida ao abeiro da era postso
viética. Ademais, o bon intre 
da macroeconomia do país e 
a decidida intervención en 
Chechénia puxeron ao seu fa
vor a moitos cidadáns confia
dos en que se corrixan os pro
fundos desequilibrios actuais. 

A maioria de Putin benefícia 
particularmente aos países oc
cidentais e. os grandes grupos 
de presión capitalistas rusos, 
que poñen a salvo as suas per
tenzas da revisión exaustiva da 
orixe dás suas fortunas que 
anunciara Ziuganov . O clan 
dos sete banqueiros, comanda
do por Boris Berezovski e Vla
dimir Potanin, puxo á disposi
ción do pálido ex axente secre
to toda a sua maquinária eco
nómica e mediática. Para as 
eleicións lexislativas de De
cembro, o clan fixo u.nha cam-· 
paña de acoso e derribo contra 
levgueni Primakov, daquela o 
máis beneficiado polos inquéri
tos eleitorais e conseguiu apar
talo da loita pola presidéncia. 
Como pagamento a estes ser
vi z os prestadds, Putin, tan 
pronto accedeu á presidéncia, 
ditou un decreto de inmunida
de contra leltsin, acusado des
de várias fron.tes de corrup
ción, co que blindou tamén a 
posición dos p~utócr~tas. 

Defendendo a este pequeno ra
baf)o d..e afortunados escollidos 
polo mercado, Putin deullé car
ta branca á situación de gover
no na sombra que os grandes 
capitalistas desenvolven. Neste 
labor contan coa colaboración 
das máfias locais, encarrega
das dos negócios menos atrac
tivos publicamente, como o trá
fico de drogas ou a prostitu
ción, duas actividades que me
draron máis do 50Q ' por cento 
nos úl~imos cinco anos. 

Mais Putin tamén sabe amosar 
outra parte· da sua faciana mis
teriosa e pulcra. Durante a cam
paña, negouse a facer debates 
e rexeitou os mítins e os espá
cios de propaganda, por consi
dera los máis próprios para a 
venda de produtos que para a 

.. , de ideas. En canto ao seu pro
grama, negouse a dar dados e 
só se ~oñecen · algunhas das 
suas intencións tendo en conta 
o seu p·asado. Contodo, Was
hington está feliz de teto no 
Kremlim. O primeiro ministro 
británico, Tony Blair, asinou un 
protocolo de colaboración entre 
ambos os países en plena cam
paña eleitoral e decidiu, xa .an
tes d13 saber se sairia vencedor, 
enviarlle a dous dos seus ase
sores para modernizar a Admi
nistración pública -un 11iño de 

. . 
· Putin herdou directamente de leltsin o posto ·de Czar da plutocrácia rusa. 

nepotismo .e roubo 
de eré.ditas oci
dentais- e para 
poñer a economía 
rusa á altura nece
sária para lle facer 
fronte, á globaliza
ción. E dicir, o G-7 
sabe da importán
c i a da riqueza 
deste enorme te
rritó rio e confia 
nun burócrata de 

O ~alário médio é de menos 
rior, están encan
tados de que os 
rusos pensen isa, 
porque saben que 
tan só é un aceno 
simbólico sen im
portáncia interna-

de 9.000 pesetas ao mes e 
a maioria da povoación está 
excluída dos bens suntuários 
que tanto serven para a defensa 
do mercado libre. 

cional. Non hai que 
esquecer que Pu
tin vendeu a todo o 
mundo unha vitória 
falsa en Chechénia 
e non lle tremeu o 
pulso cando acu
sou, sen nengunha 

ollada desacou-
gante e man de 
aceiro para achandar o camiño 
do desenvolvimento das gran
des transnacionais ccidentais. 

c;>rgullo que non alimenta 

Para reforzar a sua imaxe de 
valedor da fortaleza patriótica 

rusa, o flamante presidente en
viou dous mísiles balísticos do 
Ártico ao Pacífico, un sinal que 
se interpretou desde o interior 
do país coma unha mensaxe 
aos Estados Unidos, advertín
dolles que o poder militar ruso é 
ainda moi alto. Desde o exte- · 

proba, os guerrilleiros indepen
dentistas desta república cau
cásica dos sanguentos atenta
dos que aterrorizaron Moscova 
denantes de decidir unha nova 
invasión. 

A pesar de todo, o éxito de Pu
tin viuse deslucido polas de
núncias de fraude verquidas 
polo comunista Ziuganov. A 
imaxe do presidente está de-

M. ALONSO 

Desafio en Guatemala 
.Ninguén pode dicer, ninguén o di xa publicarQente, que o que se pro
duciu _durante décadas en Guatemala non foi un extermínio. Pero da
quela era tal a impunidade que até se queimou tihha embaixada, co 
embaixador dentro, para perseguir ás probes xentes que se refuxiaban 
do crime". Todo is to sábese: a embaixada era a española, o emqaixador 
Máximo Cajal, que escapou polos pelos de ser asesinado horas despois 
do incéndio, os queimados vivos labregos indefensos, entre eles paren
tes directos de Rigoberta Menchú, e os executores militares dunha das 
múltiples cúpulas que se autosucederon durante anos no poder. A polí
tica do poder era sinxelamente matar. Desde que en 1954 os america
nos derrubaron o rexime democrático presidido por Jacobo Arbenz,.su
cedéronse cuarenta anos de traxédia e resisténcia guerrilleira. Na base 
os intereses das indústrias americanas (a famosa United Fruir· Com
pñy á fronte) e un racismo contra a maioritária povoación índia feroz. 
Cando restaurada unha mínima liberdade se aprestou o bispo Gerardi a 
apresentar un informe público dos horrores <lesas catro décadas el mes
mo foi asasinado. Agora anúnciase unha acción xudicial desde Madrid, 
na mesma liña que a dirixida contra os sátrapas da Arxentina e Chile, 
e un dos implicados o xeneral Efrain Ríos Montt (agora' presidente do 
·Congreso guatemalteco) di que desafiará os requerimentos de procura 
inte:r;nacional viaxando por onde lle pete. As próximas semanas verase 
se o pacto de liberación de Pinochet crióu unha norma de funciona
mento ou deixou as denúncias en papel mallado. + 

i-. masiado proxectada cara á alta 
1

" política e ao beneplácito de 
Occidente. Xusto cando o pre
sente para millóns de rusos é 
demasiado difícil de soportar. 
O salário médio é de menos de 
9.000 pesetas ao mes e a 
maioria da povoación está ex
cluída dos bens suntuários que 
tanto serven para a defensa do 
mercado libre. Este desconten
to conseguiuno centralizar o 
Partido Coml!nista, que atrae 
tanto os vellos nostálxicos do 

· réxime soviético como os mo
zos desesperanzados pola 
imaxe diária de violéncia e falla 
de dignidade cotiá, que se tra
duce en milleiros de nenos que 
malviven nas ruas de Moscova 
ou nos campesiños que só se 
manteñen dos poucos alimen
tos que son quen de cultivar. 
Por ese motivo, os observado
res internacionais, mália que ti
ñan ardes de xustificar o triunfo 
de Putin, tiveron que recoñecer 
infinidade de irregularidades no 
reconto das papeletas.• 

30 DE MARZO DE 2000 

. Socialistas e populares 
néganse no Parlamento . . . 
europeu a mvestigar 
a rede Echelon 

Catro dos oito grupos 
integrantes do Parlamento 
europeu demandaron a 
criazón dunha comisión de 
investigación sobre a rede 
de espionaxe militar e 
económica norte-americana 
sobre Europa "Echelon". 
Pero eritre eses grupos non 
están en socialistas, nen 
populares nen liberais. No 
plano particular, trinta e un 
deputados deses tres 
grupos si apoiaron a 
constitución da devandita 
comisión de investigación. 
De todos xeitos, ainda non 
manifestaron a sua 
oposición, polo que unha 
abstención poderia permitir 
a constitución da comisión. 
Mesmo os socialisas a 
última hora poderian prestar 
o seu apoio. O grupo 
Verde-Alianza Libre 
Europea, no que está 
integrado o deputado 
nacionalista galego, Camilo 
Nogueira, si apoia esta 
investigación. • 

Londres aceita 
unha policia do Ulster 
máis representativa 

A política británica e dos 
chamados unionistas pon 
de manifesto que no norte 
de Irlanda os republicanos 
están marxinados. 
Primeiramente o ministro 
para Irlanda do Norte 
anunciaba unha reforma 
do corpo policial Royal 
Ulster Constabulary para 
faceto máis representativo, 
de forma que recoñecia 
que só defendia ao 
intereses dos unionistas. 
Pero acto seguido, estes 
últimos anunciaron que 
non volverian ás 
institucións se se reforma 
ese corpo. Oeste xeito 
queda patente que mentres 
ao IRA exíxelle unha 
entrega unilateral das 
armas -sen poslbilidade 
da destrución por parte 
dos republicanos-, nada 
cambia nas fieiras dos 
británicos. • 

Pinochet implicado 
na morte do ex chanceler 
Orlando Letelier 

A cada as probas que 
implican directamente ao 
xeneral golpista Augusto 
Pinochet na represión son 
máis palpábeis. A última . 
demonstra que o número 
dous da policia política 
chilena DINA foi abrigado a 
autoinculparse polo 
asasinato do ex chanceler de 
Salvador Allede, Orlando 
Letelier, para deixar libre a 
Pinochet. Letelier foi 
asasinado en Washington en 
Setembro de 1976 coa . 
colocación dunha bomba no 
seu automóbil. Esta 
revelación abre a porta a que 
se inície un xuízo contra 
Pinochet n.os Estados 
Unidos.+ 
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Naceu en prisión, logo de que seu pai, oriúndo de Salvaterra, 
fose asasinado polos militares 

Maria Esther Alonso, 
filla da _repreSión ar~entina 

-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Maria Esther Alonso Morales é unha das moitas persoas que v,viron grande parte da sua 
existéncia sen coñeceren realmente o seu pasado. O siléncio imposto poro térror ditatorial 
na Arxentina esgazou os seus recordos e obrigouna a procurar, entre tmha profunda dor, 
os vestíxios da sua própria orixe. A descuberta finalmente deu os"seus froitos. Seu pai, un 
galega sen o que medrou porque fora asasinado denantes de ela ~nacer, puido darlle o seu 
apelido e restaurar unha parte da memória, que non é só desta avógada de ?6· anos, ~enón 
que lle pertence a todo o país sulamericano, adoecido pola catástrofe do governo militar. 

Hai tres datas clave na memó
ria de Esther que serven como 
alfinetes que penduren a sua 
própria realidade. Unha é o 17 
de Novembro de 1974, cando 
ela e mais a sua irmá xemelga 
naceron na comisaria de Quil
mes, onde a sua .nai, Rosa Mo
rales, estaba pre~a. Viñeron ao 
mundo coa soa. axuda dunh.a 
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e racha definitivamente con to
dos os grupos esquerdistas 
cos que colaborara. Coa che
gada da democrácia, a família 
Morales volve a Buenos Aires. 
Corre a: década dos 80 e as fe
ridas que supuran na socieda
de arxentina a penas se abren 
na casa de Rosa e suas fillas. 

doutora dunha clínica próxima Os xuros do pasado 
e o único abrigo da roupa que o 
persoal de.se mesmo centro "Cando as cousas non se re-
puido comprarlles. A outra é o solven como se debe, sempre 
7 de Outubro dese mesmo ano, aparece novamente o pasado", 
o dia no que seu pai, Xacinto ref.lexiona Maria Esther. ·Ela 
Alonsc;> Saborido, membro do confesa que a morte da sua i·r-
Partido Revolucionario de los má xemelga foi como unha ex-
Trabajadores e do Ejército Re- plosión na sua vida, un acon-
voluciona rio del Pueblo , ao tecimento que lle fixo pensar 
igual cá sua compañeira R.osa, na sua própria existéncia dou-
era asasinado. nun enfronta- tro xeito. Grácias ás preguntas 
mento cos militares, xunto con que lle fixo á sua nai, conse-
ou.tros militantes d@. ~a orQ-ª!li- guiu saber que ela tora presa 
zación. ~inalmente, . o ano de política e que seu. pai caera 
1995 é ·un ponto e aparte na . morto polas balas dun militar. 
hislória de Maria Esther: Xusta- "Non lle preguntei máis nada 
mente cúmprese ~agora un lus- · porque sabia que lle facia moi
tro do seu ·ingreso .en .Hijos por - tísimo mal remexer na memó
la Identidad y Ja Justicia contra . ria". A dor que Rosa Morales 
el Olvido y el Silencio (HIJOS), · sentia contrastaba coa necesi-

- grupo ao que ch'ega 1090 de - · dade que a sua tilla tiña de co
descubrir, .tras árduas investí- ñecer toda a verdade. Axuda
gacióñs, a realidadé do .. s_eu· pa- _da por un· xu íz que lle daba 
sado, oculto polo medo ás_con- 1 clases de Direito na Universi
secuéncias da verdade. dade obtivo os expedientes do 

Esther Alonso comprende o su- . 
frimento da sua nai e non lle 
reprocha para nada o· esqueci
mento co que tapizou a infán
cia da filia. "Se chega a dicirme 
algo, poderia ser moi perigoso 
para nós. Ela estaba no país 
clandestinamente. Se sabian 
quen era, facíana desapare
cer'', descúlpaa. Rosa .Morales 
foi presa política desde No
vembro de 197 4 até Decembro 
de 1975, cando o Poder Exe
cutivo Nacional arxentino acep
ta o· S"eu pedimento de liberda
de e é expulsada do país .. Lego 
da sua liberación, Rosa pasa a 
Peru ,_ onde sabe da vitória dos 
militares no golpe de Estado-e 
sofre ainda máis o desterro ao 
decatarse de que, polo mo
mento non poderá volver ver 
as suas pequenas, que vivian 
cunha amiga dos pais en Bue
nos Aires. Logo dunha peregri
naxe urxente por vários países 
de Latinoamérica, sacudidos 
todos eles pola tolémia fascis
ta, consegue entrar clandesti
namente na capital arxentina e 
trasládase coas nenas ao inte
rior, ·a Santiago del Estero, un
ha zona moito máis tranquila 

"' ·onde logra fuxir da presión po
.~ licial. Mais, a cámbio, renúncia 
~ . a'.o seu próprio pasado e peci
(3 de esquecer a verdade. As fi
~ llas cóntalles que seu pai m_o
.i: rreu nun accidente de tránsito 

. caso de seu.s pais e log rou 
achar toda a información sobre 
os feítos de 1974 e· atar cabos 
sobre a sua própria identidade. 
"Aquilo que parecía un mundo 
cando comecei as pesquisas a 
princípios de 1995, resolveuse 
rapidamente : Cando atopas a 
ponta do fio, moi ·pertiño está o 
novelo". 

Cando tivo na sua man o ende
rezo da sua avoa paterna, Est
her dirixiusé ás Abuelas de Pla
za de Mayo para pedirlles ·con
sello e axuda. "Vostedes están 
procur'ando _os seus netós. Eu 

- quero saber da miña avoa", dí
xolles. Por intermediación delas 
e do Ministério do Interior en
trou en contacto con ela. Célia 
Saborido,· natural da parróquia 
de Fornelos, en Salvaterra de 
Miño, soterrara o seu tillo 20 
anos antes e custoulle moito 
abrazar tan estreitamente a sua 
preséncia, en forma de neta. 
"Eu vivia a- 60 quilómetros da 
· sua casa e non a coñecia. Era
mos duas estrañas, a pesar de 
estar tan perto emocionalmen
te". Nas probas xenéticas que 
realizou Esther, o seu ADN 
coincidiu nun 99,9 por cento co 
da sua família galega. "Por fin 
pujden usar o apelido do meu 
pai, do €¡Ue me privaron durante 
25 anos e reclamar os meus di
reitos, deturpados polo Estado 
desde antes de vir ao múndo".+ 

'Non perdoamos, non esquecemos, non nos reconciliamos' 
A história recente da Arxentina 
parece un relatório dunha fita de 
terror. No nome de Deus, a Pá
tria e Ocidente, a ditadúra militar 
implantada no 1976 cometeu 
asasinatos, torturas, secuestros, 
roubos e extorsións co beneplá
cito dos poderes fácticos. Como 
exemplifica o caso de Maria Est
her Alonso, os crimes comeza
ron antes e o denominado terro
rismo de Estado foi unha espé
cie de "solución final", patrocina
da polos Estados Unidos, para 
evitar que a democrácia levase 
a Latinoamérica ao socialismo. 

A chegada da democrácia non 
conseguiu arranxar as contas co 
pasado. As leis de ponto final e 
obediéncia debida deixaron éei-

¡ • ( 

bos aos militares e os grandes 
partidos, unha vez no poder, deci
diron por decreto o esquecemen
to do pasado no nome da pacifi
cación do país. "Mais nós non 
perdoamos, non esquecemos e 
non nos reconciliamos", di Esther, 
''tal e como reza o lema de H!Jos". 

Condena social 

Esta organización une en todos 
os países do mundo aos tillos de 
desaparecidos, presos políticos 
e asasinados polo Estado que 
procuran recuperar a sua verda
deira identidade. En colabora
ción cos demais entes de de
núncia dos crimes da ditadura e 
de defensa dos direitos huma
nos, HIJOS fomenta campañas . 

que queren condenar socialmen
te os militares a~soltos pala xus
tiza ordinária. "E moi importante 
que a aberración ditatorial per-

. maneza na memória da xente. 
Por iso alentamos as audiéncias 
do direito á verdade. Nelas recu
pérase a história das vítimas da
queles anos para que non esmo
reza a sua lembranza. Grácias a 
isto, os xornais publican cons
tantemente informacións sobre 

. aquela época e non se perde a 
vixéncia deste tema no noso pa
ís. Incluso as novas xeracións, 
que non viviron directamente 
aquel horror, saben que pasou 
no seu país. Só así evitaremos 
que rexurda algo semellante". 

Esther Alonso · cualifica as prá-

ticas de delación, como o es
crac_he, palabra da xíria dos 

· delincuentes de princípios de 
século que define a revelación 
de algo que estaba oculto, co
mo un bon método para descu
brir os culpábeis. "Marcamos a 
sua casa co nome de tortura
dor ou asasino, publicamos on
de traballa, sacamos á luz to
dos os seus crimes. Xa que os 
xuíces non os meten na cadea, 
nós amosámoslle ao mundo 
quen son". 

Segundo Esther, hoxendia é 
imposíbel un procesamento dos 
militares. "Os políticos fecharon 
todas as portas e só aprovei
tando - as~·fendas do sistema, os 
grupos de direitos humanos po-· 

den conseguir avances, coma 
a detención de Pinochet en 
Londres". Mais tamén recoñece 
que, se existe vontade, poderá 
aplicarse a xustiza con todo o 
seu peso. "O dia que se dero
guen as leis de amparo para os 
militares, todos nós _iniciamos o 
proceso das querelas e deman-

. das. Até ese intre, seguiremos 
investigando a trama do tráfico 
de bebés e os casos ,de rapina 
e falso testemuño, as únicas 
can les que até o de- agora con~ 
tinuan expeditas, ~empre coa 
confianza de que no futuro, Ar
xentina poderá descubrir toda a 
verdade da sua história e co
mezar, daquela, unha nova eta
pa de J econciliación e xustiza 
para todos".+ · 

[ 
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'Como pode un 
protagonista dá 
ditadura militar 

: arxentina coma 
1 . Bussi gañar as 
: eleicións en 

1 Tucumán?", 
1 pergunta 
: escandaHzado 
1 · Adolfo Pérez · 
: Esquiv~I, que 
1 visita~a terra-do 
f seu pai ·invitado 
: pala CIG. Un · 
1 asistente á 
: conferéncia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

retruca con outro 
agrávio: "e ·comer 
raid pode presidit' -
a Autonomia un 
ministro de 
Franco?" 

1 Auga de pago, é 
: o lema do Banco 
1 Mundial. Cobrando 
: asfontes,poñendo 
1 fielatos nos ríos, 
1 non haberá 
: contaminación e 
1 os pobres 
1 b'I , M' 
1 > espa 1 aran. . ir~ 

1 :2quen tala: os 
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Só estaba· Suso Sanmartin 

, Cope mico 
A propósito da polémica susci
tada en ANT entre X.E. Vicen
te e Man~I ·Pardo por un lado 
e Carlos Taibo por outro (coa 
participación na· mesma de 
Celso X. Ló"-

TABU 
.. (de BNG-Jogos) 

pez-Pazos e 
COSAL-AN- -
ANOC) na 
que se obser- Nesta polémica 

parece que uns 
estan contra a 
OTAN sena 

Describa ao Sr. D. Manuel Fraga 
sem pronunciar as palavras "fascista", 

. vaban posi
cións moi en
contradas · en 
relación ao 

· "peste", nem proferir insulto nengum. 

que alguns ma'ism1'n1'ma 
denomina-
mos b·rutaJ' ambigüidaclee 
agresión da 
OTAN á Re- outros,quese 
pública Fede- declaran 

, ral de lugoes- . I . 
~ lávia, conviria ant1at ant1stas 
" facer algun- xustifiéanasua 
· has . preci- b ta. I ., 
siór:is que, ao ru agres1on 
rn eu . x u izo,- contra a RR en 
poderian dei- .-
xar ' za.nxada · -baseaoscrimes . 

- a rnes·nia ' e dogovemode 
· p e r m i ti r i a n , Milosevic.· 
como non po-

, deria ser dou-
.' tro xeito, se-

guir mantén-
do ~ cada quen nas suas posi
cións ·sen pósíbeis interpreta"-

, cións equívocas. -- 2.- Polo q-ue átinxe á soedade 
das posicións°"que represénta-

1. - .C_ontra a escravitude an.: ~ mas oscque sen paliativos con-
~ tiescravismo. Ou se está-ou deamos 'a citada agresión, tan· 

non se está; 'é dicér; ndrr vale só citar ~lgúns nomes: Péter 
xustificar ·a mesma en función: Gowafi. Noam phomsky, Regis 
da· existéncia de- escravos que Debray, James Petras, K.S.Ka-
poideran ser acusados dos pio- rol, Alan Badiou, Peter Hand-
res crimes. Contra os brotes ke, Samir Amín, Eduardo Galea-
xenófobos (El Ejido), antixeno- no, Michel Ohossudovsky, Ge-

. fóbia. Ou se está ou non se es- orges Labica .... Outros como X. 
tá; é dicer non vale xustificar a E. Vicente, Manel Pardo, Celso 
mesma en función da existén- López Pazos e eu mesmo, facé-
cia de inmigrantes magrebis molo de forma que poderiamos 
(ou outros) que poideran ser chamar "amateur", desde a re-
acusados dos piores crimes. flexión, por pura convicción mo-
Pois ben, nesta polémica pare- ral, ética e histórica e, por su-
ce que uns estan contra a posto, sen a autoridade acadé-
OTAN s~n a máis mínima am- mica dos citados. Só estaba ta-
bigüidade e outros, que se de- mén Copernico. + 
ciaran antiatlantistas (e que es
tabelecen un paralelismo igua
lador, carente de calquer valor 
e rigor ci~ntífico, entre unha 
alianza militar interestatal e un 
nome próprio) non só explican 

· senón que xustifican a sua bru
tal agresión contra a RFI en ba

- se aos crimes, nen sequer una
n i memente aceitados, do go.

. verno -de Milosevic. 

XosÉ RAMÓN NÚÑEZ RAMOS 
(VIGO) 

Radicalismo versus 
dogme:itismo 
Entendo o ser radical como algo 
asépti<;o, incontaminado, de pu
ra ra~z, ao marxe de distorsións 
que exerce como referéncia cla~ 
ra no9 posicior:iamentos dunha 
persoa, pero r:iunca como ser·.
exaltado, nen fanático, nen ob- · 
ce?ado cara ao diálogo, senón 
ma1s ben, xusto o contrario: un
ha persoa que se cuestiona to-
_ do, polo que é chatado interesa-
da~ente de "o do non", cando 
urncamente é un ant!dogmático. 

Escribo isto motivádo .pola en
trevista realizada ao flamante al
calde nazonalista de Corcubión: 

flexíbel nos meus postulados, e 
capaz de chegar a acordos, de
mocr át i cam en te, incluso con 
aqueles que eren que só eles 
teñen razón, e non se cuestio
nan nada, 
tentando 
constante-
mente ridiculi
zar e descali
ficar estig
matizando, a 
quen non 
pensa como 
eles, proxec
tand o sobre 
de nós os 
seus prexuí
zos máis ocul
tos, ou que ó 
único .que fa
cemos é 
cuestionarnos 
todo, efectiva
mente, facen
do gala dese 
espírito crítico 
que nos ca-
racteriza aos 

Escribo isto 
motivado pola 
entrevista 
realizada a 
Rafael Mouzo, 
que é definido 
polo seu rival 
político como 
"un nazonalista 
non radical, 
atípico". 

nazonalistas, porque non aceita
mos dócilmente ise dogmatismo 
centralista, senón que eremos 
que en democrácia, con diálogo, 
todo, absolutamente todo é 
cuestionábel, mesmo a mutábel 
parte organizativa da vixente 
~onstitución, pero isa claro, é 
incompatíbel coa docilidde que 
caracteriza ao ser galega, que 
nunca protesta, que aceita ab-

. negad amente todo o imposto, 
ise galega que nunca será na
zonalista; agora ben ise outro 
que responde coa retranca, sor
na, ou ironía, é un nazonalista 
en poténcia, que no seguinte 
grao da sua madurez, será un 
nazolista explícito. 

. · Horario de inverno: 

· Rafael Mouzo, que é definido 
polo se~ rival político como un 
nazonalista nori radical, atípico, 
o que é tanto como implícita
mente afirmar que os nazonalis
tas son deplmábeis por defini
ción, e eu como nazonalista 
sínto-me aludido, e-polo tanto' · 
lexítimado para contestar qu~ 
son radical e dialogante, e ob
viamente antidogmático, pois de 
se-lo, seria nazonalista español, 

Aconsello aos espíritos domi
nados que vaian ver a obra "fei
rantes" de Teatro do Noroeste 
por identidade, a ver se sigue~ 
impasíbelmente agardando o · 
seu fin como pavo diferente.+ 

De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas. 
Teléfono 986 672 439 AURÉLIO G. LAMELAS 

- (COMPOSTELA) 
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Os regos da língua 

Há tempo que decidira nom en
viar cartas a A Nosa Terra por 
ter-se publicado e apostilado 
nessa revista umha carta minha 
que nom lhe estava dirigida. Ho
je decido romper com essa nor
ma já que 
nom quero 
continuar 
prescindindo 
de umha tri
buna aberta a 
um público 
nacionalista e 
numeroso. 

No- número 
926 publica
se umha apa
rente entrevis
ta con Ramón 
Anxo Martí
nez Seixo que 
nom quero 
passar por al
to. Apresento, 
inicialmente, 
as minhas 
desculpas ao 
professor 
Martínez Sei-
xo por ousar 

Se fracassamos, 
pois 
fracassamos 
masnom 
sigamos 
elaborando a 
nossa língua 
polo caminho de 
arredarmo-nos 
dasoutras 
variedades da 
mesma. 

escrever esta nota crítica sem 
ter lido o seu livro que, aliás, jul
go -pelas suas declaraQons
necessário e interessante mas 
insuficiente. 

No fundo trata-se de duas con
cep9ons divergentes sobre a 
ideia que ambos ternos sobre a 
nossa comum língua. N'A Nos
sa Terra dam-se dous exem
plos: porque usar Com pelos e 
sinais quando ternos Polo 
miúdo?; e porque utilizar Entrar 
polo aro se possuímos Vir ao re
go? Estou totalmente de acorde 
em que as duas primeiras som 
absolutamente sinónimas e de
vemos eliminar esse calco do 
espanhol mas o segundo exem
plo é diferente. Vir ao rego quer 
dizer convencer a alguém para 
que se de.sengane e volte a o 
caminho certo. Entrar polo aro 
significa obrigar alguém para 
que aceite as nossas tesses 
-que podem ser as certas ou 
nom- e abandone as suas. Co
mo se ve, existe umha subtil di
feren9a semántica polo que é 
normal utilizar a segunda se qui
germ os diferenciá-las. Qual a 
soluQom? Para min há tres, or
denadas de melhor a piar: 

a) Procurar na nossa variedade 
lingüística umha frase absoluta
mente sinónima. 

b) Procurar no portugués (a 
nossa variedade irmá) o mes
mo, e intentar introduzi-la. 

c) Se tampouco a acharmos no 
portugués nom há mais remédio 
que aceitar o calco e nom inven
tar ou remontarse a idades pre
téritas: algo como se fai con bei
rarrúa, beiravia e alugueiro ou 
casos parecidos. Nom som cas
telhanismos nem calcos do es
panhol o que nos falta e alguns 
deles estám justificados por co
brirem ocos da língua. 

Outro aspecto da qµestom, ain
da que nom achei exemplos de
les no texto, é o de a:lgumhas 
frases que pola mudan9a da 
nossa sociedade vam resultan
do incomprensíveis e portante 
impossíveis de recuperar. Non é 
este o caso de Por o carro antes 
dos boís ou alguns outros que, 
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apesar da mudanga social aludi
da, ainda se usam e resultam 
transparentes mas há outros 
nos que já nom é assi e consi
dero. que é inútil nadar contra 
corrente da História. Acabará 
por vencer-nos e como dim os 
franceses l'enjeu ne vaut pas la 
chandelle, pode-se ver o acorri
do com os citados beiravia, bei
rarrua e alugueiro, quantos ta
lantes "normais" adoptarom es
tas formas? Mais umha vez f'en
jeu ne vaut pas la chanáelle. 
Gastemos os mesmos esforgos 
em introduzir passeío, berna e . 
aluguer (que, por certo, vai ten
do mais éxito que alugueiro, já 
sei -por favor nom mo repitam
que para vocés som duas cau
sas diferentes; fagamos tam
bém o esforgo de potenciar a 
nomenclatura cristá dos dias da 
semana (nem sequer figura no 
último dicionário da RAG), muito 
mais viva -ás vezes de forma 
passiva- do que a pagá (en fa-
1 antes espontáneos) que se 
quer impor pola sua transparen
cia para os hispano-talantes. E 
se fracassamos, pois fracassa
mos mas nom sigamos elabo
rando a nossa língua polo ca
minho de arredarmo-nos das 
outras variedades da mesma e 
achegando-nos -em muitos ca
sos- ao espanhol. Já sei que as 
causas que estou dizendo ulti
mamente nom figuram nas de
claragons de Ramón Anxo Mar
tí nez a quem pido novamente 
desculpas se nom partilha as 
ideias que estou a criticar. 

Aconselho ao Colectivo Leíras 
Pulpeíro que para além de reco
rrerem as nossas aldeias e de 
estudarem os ~ossos escritores 
( quem é esse Branca Amor? 
porqué Branco Amor si e Outei
ro -Pedrayo-, nom) consultem 
também os dicionários fraseoló
g icos portugueses (hai-nos, e 
muito bons). 

Para rematar, o meu agradeci
mento por umha obra que, sern 
conhece-la, considero interan
tissima e muito valiosa mas in
completa.+ 

Luí GoNvÁLEZ B1Asco, 'Foz' 
VICE-PRESIDENTE DA AGAL 

Poucos mariñeiros 
solidários 
Eran algo máis das doce e vinte 
do domingo cando na praza do 
Concello ·de Ribeira non habia 
máis de cerca dun centenar de 
persoas, entre os numerosos 
médios de comunicación, repre
sentantes políticos, sociais e 
sindicais asi como algun que 
outro curioso, sen esquecer a 
preséncia do veciño de Ribeira, 
Xosé Ramón Hombre, capitán 
do Camo1,1co, a sua dona e par
te da família. Eu, como un viciño 
máis, queria pensar que a esca
sa presencia de mariñeiros na · 
concentración poderia ser culpa 
do cámbio de hora, pero iso só 
era unha simples disculpa para 
tratar de ocultar a falla de so
lidariedade e unión do sector 
pesqueiro de Ribeira e galego 
en xeral. 

O momento máis emocionante 
que puiden vivir, e que aconte
ceu preto de min, foi cando Xo-

. sé Ramón Hombre se achegou 
ao portavoz do BNG do Conce
llo de Ribeira, Plácido Betanzos, 

' t 
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e se fundiron os dous nun forte 
e longo abrazo. A emoción de 
Xosé Ramón quedou patente no 
seu rostro ata o extremo de 
emoCionarse e caerlle algunhas 
bágoas. Non facian falla pala
bras, pois o agradecemento do 
patrón do Ca-
m o uco era 
evidente. A 
preséncia de Son algo máis 
todos os mari-
ñ~iros e mari- de médio millar 
ños mercan
tes, como foi 
no seu dia o 
actual Alcalde 
de Ribeira, 
era necesária, 
máxime can
do algun dos 
sócios do bu
que pesqueiro 
é concelleiro 
do PP. 

A Asamblea 
de Mariñeiros 
de Ribeira 
.pretendia fa
cer despertar 
aos mariñei
ros profisio-
nais de Ribei-
r a, principal-

de mariñeiros 
que faenan no 
caladoiro 
canario
sahariano e o 
domingo en 
Ribeiraos 
mariñeiros 
presenteS na 
concentración 
non chegaban 
ao médio cento. 

mente ante a mellara das condi
cións laborais, sociais e de se
guridade dos buques asi como o 
non ter que resignarse a subsis
tir das axudas institucionais e 
poder traballar en caladoiros co
mo os de Marruecos, Namibia, 
Gran Sol, etc. Pero o domingo 
eu poiden ver como eses mari
ñeiros non responderon ao cha
m amento e con iso parece co
mo se esas algo máis de 
150.000 pesetas mensuais que 
perceben como subvención da 
Unió Europea deberian perpe
tuarse no tempo, namentras al
guns deles se adican a traballar 
en buques "piratas" ou de ban
deira de conveniéncia, sen asi
nar contratos, nen figurar como 
enrolados nas libretas de nave
gación ou ven formar parte da 
economia sumerxida da pesca 
de baixura a bordo de pequenas 
embarcacións co obxecto de 
complementar o importe das 
subvencións recibidas. Son algo 
máis de médio millar de mariñei
ros que faenan no caladoiro ca
nario-sahariano e o domingo en 
Ribeira os mariñeiros presentes 
na concentración non chegaban 
ao médio cento. • 

XosÉ MANuEL PENA 
(RIBEIRA) 

Galiza non pode 
perder o tren 
Calqueira lector de prensa ob
serva que nestas últimas sema
nas volven aparecer con fre
cuéncia case que diária, noti
cias onde máis que informar, 
se "especula" con Plans e Pro
xectos de Inversión ferroviária 
na rede do País ou nas vias de 
acceso e saída a Galiza. O cer
to é que este ir e vir de anún
cios sobre investimentos (ou 
máis ben sobre a riecesidade 
dos mesmos) está a durar xa 
aproximadamente 6 anos e 
constitue un cámbio con respei
to á situación anterior, por can
to antes o ferrocarril simples-

. mente non parecia existir en 
plena "obsesión de Autovías" 
(obsesión necesária). Pero isto 
é o único positivo se se quer fa-

1 -

cer un exercício voluntarioso de 
optimismo. 

. . -
Agora tanto responsábeis políti
cos (nomeadamente o Governo 
da Xunta) como a abundante 
"Prensa do movemento" e mes
mo Prensa menos afin falan e 
escreben dia si e dia tamén so
bre a hecesídade de moderni
zación ferroviária do País. Pe
ro iso é todo ... falan e escre
ven, porque o falar, como é ben 
sabido, non ten cancelas e d 
papel o aguanta todo. Máis ala 
diso no que' se retire a Plans e 
Proxectos concretos, con pro
cesos de adxudicación en mar
cha, obras iniciadas, etc. case 
nada de nada. 

lsto lévame inevitabelmente ás 
seguintes conclusións: Se qtJe
remos gañar e\ batalla da nece
sidade de modernización ferro
viária, ternos que ter claro que 
irnos a ter dous ínemigos en 
contra. O Governo galega e o 
español. O Governo español 

~ simplesmente porque non quer 
e o Governo galega porque cala 
e achanta en actitude sumisa, 
incapaz de levantar a voz ante 
o seu "superior xerárquico", 
diante do cal se pon de xoenllos 
cando faga falla. 

Partíndo de
sas premisas, 
a sociedade 
deste País, 
articulada en 
torno a forzas 
políticas .de 
oposición, 
s i n d i-c a t o s , 
movemento.s 
viciñais, pla
taformas cida
dáns, ecolo
xistas e de
mais organi
zacións e 
~rupos de 
Presión, te
rnos que to
mar a iniciati-
va, porque se 
non a toma-

Urxéque 
retomemos· o 
espíritu da, non 
sei~mortaou 
"conxelada", 
"Platafonna na 
defensa dos 
camiñosde 
Ferro na Galiza" 
dos anos 94195. 

mos nés e esperamos a que se
xa o Governo galega quen.o fa
ga, irnos aviados. 

Por eso urxe que retomemos o 
espíritu da, non seise morta ou 
"conxelada" "Plataforma na de
fensa dos c~miñÓs de Ferro na 
Galiza" dos anos 94/95, para 
que renaza con máis forza, 
nunha loita unida e alonxada 
de "Politiqueos de pouca mon
ta" en busca de pequenos 
oportunismos partidistas ou de 
actitudes "semipasivas" de es
tar na Plataforma e non estar 
ao mesmo tempo, ou de non 
estar á hora de traballar, pero 
si á hora de figurar.+ 

ANTONIO FuENTES FERREIRO 
ÜRDES (A CORUÑA) 

Paco Vázquez 
é do PSOE? 
No programa "El tercer Grado" 
Francisco Vázquez defenpeu un 
nacionalismo centralista e espa
ñol nada progresista que non 
axuda en nada a crear diálogo 
para solucio.nar problemas co
mo o vasco, ou qüen critica a 
poHtica do seu próprío partido 
no que se retire ás alianzas 

. (IU/BNG). Don Francisco Váz
quez, que cand9 visitaba Astano 

J ' 
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nos tempos da pre-democracia 
(cos famosos Requerimentos), 
amosábanos pegatinas da. UGT 
coa bandeira tricolor; o que re
galou a bandeíra ao Ateneo Re
publicano; é o mesmo que nesta 
entrevista tívo vários lapsus e 
dun plumazo 
cargouse a 11 
República es
pañol a e a 

· hístóría do Es
tatuto. Quen 
afirmou que 
España sem:
pre fora unha, 
quen combate 
qs nacionalis
mos acusán
doos de vio
lentos e con
gratú lase da 
política de 
Mayor· Oreja 
no País Vas
co; quen se 
carga as sen
téncias sobre 
os topónimos 
e reafirma 

Monta en cólera 
cando o partido 
determina as 
incompatibi· 
lidades para o 
Congreso, pero 
non rindeu 
contasna 
circunscripción 
electoral que o 
elixira 

que é "La Coruña". Nen que de
cir ten que cando Car.los . Dávila 
lle pregunta sobre o federalismo 
de Touriño ou Maragall, e sobre 
o modelo de Estado, despácha
se este progresista con "cues
tión de semántica". 

E o "sempiterno Alcalde da Co
ruña" (segundo o. calificou o 
presentador Carlos Dávila) 
quera pensar que.non premedi
tadamente, tala de que a Cons
titución concede Estatutos moi 
progresistas a Euskadi, Cata-
1 u nya e Galicia, esquecendo 
que o 28 de .Xuño de 1936 Ga
licia xa plebiscitara o seu Esta
tuto, que uns centos de anos 
antes os Reís Católicos unifica
ran es.tes terrítóríos e reinos 
que xa tiñan a sua singularida
de; e ñon lembra por certo, a 
magna manifestación do 1981 
na Coruña, coas consignas: "Lí
berdade, Amnistía, Estatuto de 
Autonomía". Do mesmo xeito 
que se puxo na devandita en
~revista en contra das políticas 
do seu próprio partido, por 
exemplo coa acordes PSOE-IU, 
ou coa sua crítica aos naciona-
1 is mos, meténdoos todos no 
mesmo saco, esquence a co
rresponsabilidade que ten co 
seu partido en Santiago e L"!
go, os únicos que medran ele1-
toral mente neste país, para 

1 

industrializados 
cos rios podridos 
que buscan nas 
axéncias de viaxes 
escapadas. á 
pureza salvaxe do 
Sul. 

Arturo Maneiro, 
aspira á 
presidéncia do 
Coléxio de 
Xornalistas con 
ofertas coma a 
dun seguro 
médico privado, 
coches con 
rebaixa ou 
descontos nas 
pe~u.marias. 
Canto camiño 
andado. Con 
Franco os 
xornalistas 
pagaban médio 
billete na. RENFE. 

Quince 
governos 
reunidos no 
Cúmio de Lisboa 
(trece .son social
democratas) 
coidan que coa 
Internet 
desaparecerán as 
desigualdades, o 

PIRIE I S I E I NITIAIC l llÓ I N 
EN 

SANTIAGO 
DE 

"UNHA VIAXE Á PROCURA DO SOLPOR" 
DE ED1c1óNs A NosA 'fERRA 

XOVES 6 DE ABRIL ÁS 20:15 HORAS NA 

GALERIA SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE 

.FRA:Ncrsco X. FERNÁNDEz NAVAL, autor da obra, 
C~SÁREO SÁNCHEZ, 

MARILAR ALEIXANDRE, 

CHUS PATO, e 
lsOLDA SANTIAGO. 

... 



,...1 

" '· 

t'\ 

(' ! 

J> I 

1 · paro, a alopécia, a 
: diabetes e o 
1 · sarampelo. A 
1 miopia non. 
1 
1 
1 
1 

Máis da metade 1 
1 da povoación 
1 galega non lé 1 

nunca un livro pero 
pasa diante da 
pantalla o tempo 
de lecer. O curioso 
é que todos os 
peixes interesantes 
que pescamos na 
rede (na da TV e 
na outra) están 

1 alimentados con 
livros. 

Luís Mingos 
xerente de SoGAMA 

explicaba hai un 
. ano á Prensa· que 
"o de SOGAMA é o 
mellar proxecto 
posíbel e os que se 
apañen fano por 
ruindade ou por 

1 
gañas de amolar". r 

Vese guapo 
Mingos sentado 
nesa mesiña 
redonda con seis 
alcaldes ruins. 

Unha carta 
deitada no correo 
en Boira, co neme 

1 de A Nosa Terra 
por todo enderezo, 
chegou á nasa 
redacción en 12 
horas. Cantar. en 
carteiria é unha 
tradición que val 
ouro nos correos 
públicos. 

1 
1 

Edito.rial de El 
Ideal Gallego: "Os 
laceiros volverán 
patrullar poi a 
cidade para 
acabar co caos 

1 canino".• 
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manter a Bugallo e a Orozc_o á 
fronte destes Concellos. 

Pero xa nada nos pode sor
prender a estas alturas de Pa
co .Vázquez: monta en cólera 
cando o partido determina as 
incompatil;>ilidades para o 
Congreso; pero non- rindeu 
contas na circunscripción 
electoral que o elixira, sinxela
mente porque na lexislatura 
pasada ao Congreso foi a saír 
ao corredor para non votar, 
supoño que sería o deputado 
que bateu record de ausentis
mo. E por certo, Ferrol tamén 
é parte desta circunscripci(m 
pero nen o vimos por aqui nen 
promoveu naé:la relacionado 
cos -problemas e posíbeis so
lucións de Ferrolterra. Pero si 
me enviou propaganda eleito
ral sobre o Senado, escudán
dose nunha Plataforma Cívica 
Cidadán que, cos resultados 
xa escrutados, .cómpre publici
tar: 52.000 votos menos que o 
Sr. Fernández Moreda hai ca
tro anos, 216.524 éste, fronte 
164.000 do Sr. Vázquez ago
ra; e · a pesares da insolidarie
dade cos seus compañeiros 
de terna, Vilariño e Villanueva, 
só tivo 9.000 votos máis que a 
candidatura do PSOE ao Con
greso. 

Penso que mesmo· lle gastaría 
que o seu amigo Cuíña fose o 
eterno golfiño do Presidente 
Fraga, aínda que para iso hou
bera que acudir ao santuário 
de Londres pois como se ve~ 
déixaos "coma de vinte" e asi. .. 
o noso Presidente en Santiago, 
e el de "sempiterno ·Alcalde de 
"La Coruña"". E non me preo: 
cu paria en absoluto o que ·tixe
ra ou dixera o Sr. Vázquez se 
non fora porque segue a inte
riorizar problemas mil no seo 
do PSOE, e terán neste partido 
que tomar en sério este tema 
"Vázquez" (e Príncipe?); e á 
volta de ano e pico ternos unha 
cita atJtonómica que require 
partidos de oposición fortes, 
que poidan mudar o sentido do 
voto, e desenmascarar a políti
ca do PP de "facernos ver que 
fan". Galiza precisa este com-
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poñente de oposición para 
cambiar o goberno no noso Pa
ís. Velaí a cuestión. 

E vostedes, pensan que Paco 
Vázquez é do PSOE?+ 

XEsus GoMEz "M!Ño" 
(FERROL) 

Dignidade e 
intimidade 
Non fai falla ser un experto en 
t~mas laborais para decatarse 
de que alguns artig.os da própria 
Constitución española, do Esta
tuto dos Traballadores ou mes
mo dos eonvénios colectivos 
non se teñen en canta para na
da ou ben son interpretados ao 
libre albedrio por parte da direc
ción dalgunhas empresas co be
neplácito dos próprios traballa
dores e centrais sindicais. Asi o 
artigo 18.1 da Constitución sina
la con clarida.de que "se garanti
za o dereito ao honor, a intimi
dada persoal e fámiliar e a pró
pria imaxe". O mesmo artigo 18, 
pero do ET di que "se respeitará 
ao máximo a dignidade e intimi
dade do traballador ... ". Pois aqui 
xurde un dos problemas que en 
moitas ocasións se pasa por al
to en relación a un aspecto im
portante da empresa cal é a da 
organización do traballo, a cal é 
unha competéncia e~clusiva da 
dirección da empresa de impo
ñer o sistema de control do tem
po ou incentivo sobre a catalo
gación da actividade que se de
senrola e se esta é normal, mé
dia, óptima ou ben a esixida po
los convénios -provinciais ou de 
empresa. 

Todo isto ven a canto de que hai 
uns dias facendo a visita a algun
has empresas da bisbarra do 
Barbanza, do sector da alimenta
ción e de servícios, poiden ver 
algunhas causas máis próprias 
de épocas pasadas, onde a em
presa era favorábel ao "control 
obreiro" sen ter en conta para 
nada o aspecto humán no pró
prio proceso produtivo. Alguns 

hipermercados ou grandes su
perfícies comerciais asi como 
empresas conserveiras basean a 
sua innovación e o aumento do 
rendemento do ?eu persoal para 
permitir acrescentar a rentabili
dade, pero é necesário que esta 
sexa unha sociedade a cada 
máis integrada e democrática. A 
pesares xa das diferencias abis
mais entre cada categoria ·profi
sional que teñen uns cometidos 
en función da sua permanéncia 
na empresa e de que os seus 
contratos laborais sexan fixos, in
terinos, eventuais ou fixos-dis
contínuos, entre outros. As mu
lleres, principalmente as que se 
adican a atender directamente 
os clientes, 
nestes hiper-
mercados dis-
poñen dun tra
xe de faena 
distinto, con 
diferente cor 
que ademáis o 
fan segundo 
superasen o 
período de 
proba ou es
tén no nível 
formativo en 
contraposición 
do resto que 
está cun con
tra to laboral 
de duración 
determinada e 
cunha antigüi

Por que motivos 
se ten que 
decatar calquer 
persoa allea ao 
centro de 
traballode 
cousasque 
teñen que ser 
internas da 
própria empresa 
eda própria 
idiosincrásia das dade máis que 

considerábel relacións 
na empresa. laborais? 
Por que moti
vos se ten 
que decatar 
calquer per-
soa allea ao centro de traballo 
de causas que teñén que ser in
ternas da própria empresa e da 
própria idiosinqrásia das rela
cións laborais? A empresa só lle 
falta pendurarlle do pescozo á 
rapaza a cópia do seu contrato 
de traballo dilixenciado pola ofi 
cina {je emprego, a cópia do 
TC-2 coas bases polas que coti
za á seguridade social e non sei 
que máis causas, que para na
da nos interesa aos clientes que 
irnos mercar a calquer centro 
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comercial. Acaso a dilixéncia 
debida e a esixénCia da boa fé 
abriga a pasar por estas situ
cións, tan molestas para o per
soal contratado, que en oca
sións atentan claramente contra 
a própria dignidade humán e a 
intimidade do traballador. 

Outro tanto acontece con várias 
empresas conserveiras da bis
barra do Barbanza que fan ves
tirse ao pesoal de produción, 
xeralmente mulleres, de batas 
con diferente cór así como de 
cófias, panos ou luvas iguais -
para todas, en función do seu 
rendimento profesional ou a pro-

- dutividade que chegan a facer 
para a empresa. Algo repugnan
te, e abraiante se ternos en con
ta de que os sistemas de traba
llo que deben empregarse en 
cada centro deixase a iniciativa 
da dirección da empresa, co co
ñecemento dos representantes 
legais dos traballadores . Casos 
estos que poñen a proba a vi
sión tan localista e fragmentária, 
que teñen moitos responsábeis 
do persoal, -nada profesionais
das cousas cando se constituen 
os órganos de control a nível de 
fábrica ou establecemento. 

Hai maneiras dabondo para cali
brar o rendemento, a produtivida
de e en xeral a organización do 
próprio centro de traballo sen ne
cesidade algunha de chegar a 
discriminación nen marxinación 
laboral de nengun traballador, 
neste caso todas estas mulleres. 
Pois antes que nada debe impe
rar a consideración debida á dig
nidade e intimidade dos próprios 
traballadores, que antes ca iso 
son persoas humáns, e non me
·ros números de diferentes cores 
dentro dos procesos produtivos. 
Os próprios comunicadores ta
mén ternos a nosa responsabili 
dade pois debemos criticar estas 
situacións, demasiado habituais, 
desgraciadamente, nas media
nas e poucas grandes empresas 
da nosa bisbarra. Menudo exem
plo , de políticas empresariais, 
ancoradas no tempo!+ 
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Edicións Xerais, ) 
'unha editorial segura pero desacougada' 
O fundador Xulián Maure fuxe da polémica do rexisto da marca 
pero afirma que non ten previsto· criar unha editorial 

-0- c.v. 

Desde que hai dezaoito meses o 
grupo transnacional francés 
Havas fixo coa propriedade 
de Xerais, as especulacións 
arredor do futuro da editorial 
galega non cesan. Os directivos 
da editorial tiveron que re po , 
tar ne tes último dias á afir
macións do fundador Xulián 
Maure de que el po uia a pro, 
priedade da marca, rexi trada 
ao u nom en 1979, data da 
fundación da editorial. O direc, 
tor d Xerai , Manuel Bragado 
defende a lexitimidade da utili, 
zación do nome e confia no fu
turo da empre a que, ao seu 
ver, ó depende da própria 
equipa galega. Xulián Maure 
negou e a falar até que con, 
cluan a "negociación de ca, 
rácter particular", pero afir
mou que non ten en mente a 
criación dunha nova editorial. 

Un grande 'desacougo" é o que 
lle provocan a Bragado toda as 
información que salfiren á edi
torial e poñen en cue tión o eu 
futuro. Arredor de Xerai ten e 
falado de re trucruración de 
per oal, de tran lado á Coruña, 
de venda por parte da tran na
cional da ección galega. O di
rector da editorial de minte to-

• da a in~ rmación , a c mezar 
p la que fala de emprego ilegal. 
da marca. 

A cu ti ' n 1 ga l que prov ca 
sta situación sorprende ainda 

máis cand a utra parte impli-
cada t n coñecid vencello 
coa editorial. Xulián Maure é 
membro fundador e d sde sem
pre mantivo fluida relacións 
coa empresa. A tal altura conti
nua dirixindo a colección de 
peto De-liberacións. Maure re
fuga falar do tema xa que, se
gundo afirma, "está en nego
ciacións de carácter particula·r". 
Nega a existéncia de "polémi
cas ou conflictos" pero entende 
que é incuestionábel que el está 
en posesión da propriedade da 
marca. Fala da criación arredot 
do tema de "falsos enredos can-
do non hai máis que amizade" e 
afirma que a estn.¡ctura de Xe
rais é óptima e un bo espazo pa
ra seguir traballando. Ante as 
afirmacións de que M¡;¡.ure pre
tenderia nun futuro criar unha 

nova ditorial baixo o selo xa 
exi tente, afirma que "na Gali
za nece ítan e moitas edito
riais para chegar a sua norma
lización, po ibelmente tres ve
ces máis das que existen, pero 
con certeza non serei eu quen 
as ere". Sobre a utilización du
rante vinte anos da marca afir
ma que Xerais traballou coa 
sua "anuéncia, non reclamo a 
titularidade das causas que son 

. - ,, mmas. 

Manuel Bragado reuniuse desde a 
pasada semana en duas ocasións 
con Xulián Maure e conta cun 
asesoramento legal que lle dá con
fianza sobre a situación da empre
sa. "Só litixiaremos se sae publica
do un libro baixo o selo de Xe
rais", afirma . . Canso de respostar a 
faladorias, coida que no mundo 
cultural galego non se está a en
tender a existéncia dunha edito
rial "que pertence a un grupo 
transnacional pero que é un pro
xecto radicamente nacional". Ve 
o futuro con confianza e coa res; 

ponsabilidade de saber o lugar que 
ocupa a editorial nq mercado lite
rário pero non agocha 6 malestar 
que lle produce estar eñ perma
nente cuestión, situación que po
de perxudicar a imaxe da empre
sa. Non acala tampouco a sua .sos-. 
peita de que estas informaci6ns 
sexan interesadas nun momento 
de "restructuración do mundo da 
comunic-ación e editorial". 

Os fondos· 
non se destruirán 

Segundo o director editorial, 
non hai cámbios a destacar 
desde que Havas se fi.xo coa 
propriedade de Xerais. Noh se 
prevé restructuración do éadro 
de persoal asi como non houbo 
esixéncias exteriores en canto 
á produción editorial. A única 
modificáción de . interese é para 
Bragado o "cámbio na loxfsti
ca" que se resumiria no transla
do do armacén comerdal até · 1 

agora loca lizado en Vigo a un · 

de Anaya situad() en Bergondo, 
· mudanza que se fará efectiva o 

próximo 1 de Abril. O cámbio 
de espazo dos fondos de Xerais 
levou a que se falara da. posíbel 
destrucción do stock acumula 
do, á maneira do que adoitan 
facer algunhas importantes edi
toriais francesas para non par
ticipar do mercado de saldo. 
Bragado nega que Xerais teña 
previsto destruir os seus fundos . 
"Rexímonos pola lei da pro
priedade intelectual que ofere
ce aos autores a posibilida.de de 
adquirir a baixo prezo os seus 
libros, pero, de todas maneiras, 
non se vai proceder a ningunha 
destrución, en todo caso esta
mos traballando para que al
guns dos fondos armacenados 
se repartan en entidades sen 
ánimo de lucro. De todas ma
neiras, é curioso que se fale dis
to e non se mente, por exem
plo, o translado dos fondos ga
legas de Santillana a Madrid", 
explica. O cámbio a Bergondo 
respondé, para o director, ao 
obxectivo de alcanzar unha 
maior efectividade na comer
cialización e distribuición dos 
fondos. Xerais ten previsto re
forzar a sua relación cos librei
ros - ven de designar un comer
cial especializado na relación 
da editorial cos pontos de ven
da minoristas- e as infraestruc
turas do centro de Anaya en 
Bergond·o permítelle "servir 
calquer pedido en menos de 
vintecatro horas", intentando 
asi solventar a "escasa vida que 
os títulos teñen nos andeis". 

Amáis. de desmentir calquer 
crise da empresa, Manuel Bra
gado acompaña o seu discurso 
con dados que deixen ver a boa 
saude da editorial. Aposta por 
unha empresa "profisionalizada 
que mire para o mercado xa que 
o libro é un obxecto cultural e 
tamén mercadori.a" e como pro-
ba pon as cada vez máis "agresi
vas i' campañas é:le promoción 
de novos títulos, en especial 
dos de narrativa. Os 10.000 
ex'emplares de No ventre do si
lencio de Méndez Ferrin ou os 

· 4.QOO da primeir.a ed_ición de 
Non volVas de Su.s.o de. Tc:,ir.o; 
agotada en pouc6s'·dias, ou os 
300.000 Libros que se levan 
vendidos da colección xuvenil 
Fara de xogo, son dados dos que 
se gaba Bragado. Entre os no
vas proxectos que anúncia está 
a saida prevista para Novembro 
dun diccionár.io lexicográfico 
con· 100.000 entradas, unha sé
rie de narrativas de novos auto
res dirixida por Fran Alonso, a 
nova etapa da Biblioteca de 
Autores Galegas da que se en
cargará Ramón Nicolás e a 
apertura dunha nova liña de 
manuais na que se incluirá un
ha ,história da literatura, un 
compéndio de antropoloxia ou 

. unha gramática. "O naso futuro 
dependerá só . do que fagamos" 
repite Manuel Bragado.• 

Carlos 
Príncipe 

~ 
,;¡ VÍTOR VAQUEIRO 

67 .. 
Xma Carlos Príncipe en que os 
maus resultados que acadou corno 
senador na província de Pontevedra 
nas pasadas eleicións locais, son ba
silarmente idénticos aos colleitados 
pola sua organización, o PSOE . . 
Máis unha vez, Príncipe pensa que 
os e as votantes son espécirnes sen 
·capacidade de xulgamento e sen 
posibilidade de análise dos dados. 
Nesta breve coluna, tentarei'xulgar 
e analisa~. 

grovíncia de Pontevedra, o 
PSOE gaña ao BNG por 14.023 v9-
tos ( 11 7.441 fronte a 103 .418 l o cal 

,supón unha vantaxe dun 13,55%. 
Na cidade de .. Vigo, ás avesas, 0nde 
Príncipe foi cabez.aleiro do PSOE 
nas pasadas eleicións e arestora é 
"e~gaiolarite" concelleiro de Cultu- ' 
ra (que baixa caiu;i. cultura, meu 
Deus!) a vantaxe é dun 0,89%, para 
sermos ·precisos, }6.430 votos pe
rante 36.108. Dito neutras palavras: 
322 votos máis o PSOE. Interesan-
te. 

~mas afondandó. Vexamos os 
élados da província de Pontevedra, 
referidos aos resultados para o Sena
do. Príncipe, repite, case á perfec-

. · ción, os números do seu partido e 
impon-se a Xabier Alonso por unha 
marxe de 13.410 votos (118.817 
fronte a 105.407), o que deita un 
12,72% de vantaxe. Canto a Vigo, 
Príncipe: 36.579 votos. Xabier 
Alonso: 38.427. Príncipe perde, cla
ramente, <liante do candidato do 
BNG. O seu partido, adianta ao 
Bloque na cidade en case un ponto. 
A nível persoal, o socialista perde 
por 5 pontos percentuais. Interesan
tísimo. 

~ncipe pode dicer o que lle 
pete, pero xa hai várias décadas . 
Churchill enunciou un postulado 
sobre a imposibilidade do engano a 
moita ou pouca xente durante pou
co ou moito tempo. Desta volta, o 
eleitorc~do vigués rnostrou o seu fas
tío ca xo'go suxo, coa patada na ca
nela que Príncipe pratica,_coa 
deslealdade constante, coa baixeza 
como norma de conduta, co obstru
cionismo, coa camaradaxe con Co
rral e o PP, con foto incluída na 
praia de Sarnil, cando ainda estaba 
queme a promesa de·lealdade coa 
forza que posuía a alcaldía, co em
purrón, coa trapallada",' coa actua
ción sempre á beira do cartón yer
mello e no lindelro do regula.mento. 

- O eleitorado entendel.l que Príncipe 
.. é un político meClíocre, coa roupaxe -
eslamiada do botaporela e·a fachen
da que, incomprensibelmente, exer
ceu de político ·qe soI).a, sen ter xa
mais gañado unhas eleicións. O 
eleitorádo advertiu, nestes nove 
meses, que é fondamente deshones
to ser xefe da oposición cando se 
está na equipa govemante. Ainda 
hai pouco, Príncipe <licia que o 
BNG o que debia facer era gover
nar. Eu acho, hoxe, que Príncipe o 
que debe facer é reingresar na sani
dade, ainda que compadeza os seus 
futuro pacientes. A desaparicjón de 
personaxes coma el do c~nário polí
tico é un imenso favor á acción e ao 
pensamento democráticos.+ 
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Roberto Vidal Bolaño. 

.ocDGpon 
en escena 
A burla do galo 
de Vidal Bolaño 
"Vida e amores de bon Esmeral, 
dino da Cámara Mello de Lima e 
Galo de Portugal" é o subtítulo, · 
de A "burla-dó galo, o texto de Ro, 
berta Vidal Bolaño, que pon en 
escena o Centro Dramático Ga, 
lego coa estrea en Compostela o 
31 de Marzo. As andainas de don 
Esmeraldino servenlle a Vidal 
Bolaño para construir un .diálogo 
co relato de Cunqueiro O galo de 
Portugal. "A modemidade desta 
peza radica tamén nas formas me, 
tateatrais empregadas, formas que 
poden levar ao leitor/espectador a 
cuestionar a relación entre 
ficción e realidade, ao conter, es, 
te tipo de obras, elementos 
teatrais evidentes", di Carmen 
Becerra do texto de Vidal Bola, 
ño. Este diálogo,homenaxe con 
Cunqueiro é posto en escena bai, 
xo a dirección de Xoán Cejudo. 
Interpreta a Don Esmeraldino, 
Xosé Martins, que encabeza unha 
nómina de actores que completa 
Marcos Orsi, Maxo Barjas, Susa, 
na Dans, Xúlio Lago, Gonzalo 
Uríarte, Vicente de Souza', Eva 
Fernández; Camila Bossa e Xúlio 
Abonjo.' A montaxe permanece 
en Compostela até o 30 de Abril, 
partindo despois nunha xira por 
Vigo, Viana do Castelo, Paredes 
de Coura, Ferrol, Ponte de Lima, 
Povoa de Varzim e Porto.+ 

• Abril de libros 
en Pontevedra 
Un amplo programa de activida, 
des serve para comemorar en 
Pontevedra o Oia do Libro 
Infantil e Xuvenil, o 2 de Abril, 
e o Dia Internacional do Libro, 
do 23 de Abril. Inclúense neste 
programa, promovido polo con, 
cello, encontros cos escritores, 
apresentacións de libr9s, 
obradoiros, contacontos e repre, 
sentacións teatrais. O "Abril dos 
Libros" ponse en marcha o Sába, 
do 1 de Abril cunha actividade 
de contacontos na praza do Teu, 
ero conducido por Maria Cam, · 
pos. Ao dia seguinte, a editorial 
Kalandraka apresenta a medio, 
dia no T eatr6 Principal o libro, 
disco A memoria das árbores, cae, 
ditado coa Orquestra Sinfónica 
de Galiza. Xa pala semana as ac, 
tividades continuan nos centros 
escolares corí encontros coses, 
critores e nas escalas unitárias da 
man de Maria Campos, que vai 
percorrelas qnimando á leitura. 

Na biblioteca de Monte Porrei, 
ro continua o programa de ani, 
mación á leit~ra "A Maga Rula, 
na'"e nesre mes pasarán por ali 

os autores Xosé Ballesteros, Ma, 
risa Núñez e Manuel Lourenzo 
González.+ 

•Festival 
'San Roke Rock'
en Sada 
A asociación de cinema Castelao 
de Sada organiza o cuarto festival 
"San Roke Rock", diri.Xido a 
todos os grupos galegas que teñan 
·gravado unhá. maqueta caSeira ou 
profesional. A data límite para 
enviar as maquetas a Rádio Sada 
fíxase no dia 10 de abril. Seleccio, 
naranse seis grupos que gravarán 
tres temas cada un nunha discote, 
ca da vila; unhas· das ·cancións se, 
rá editada nun compacto e os gru, 

. pos se comprometen a actuar nas 
festas de Agosto con motivo de 
San Roque en Sacia. Os CDs r~, 
partiranse entre os asistentes.+ 

• Primeira mostra 
de videocriación 
en Pontevedra 
En dous dias, 28 e 29 de Marzo, 
desenvolveuse no Teatro Princi, 
pal de Pontevedra a I Mostra de 
Videocriación de Pontevedra, que · 
tratou a evolución do mundo do 
vídeo durante os últimos anos. O 
Martes adicouse a un dos precur, 
sores na criación en vídeo, Zbig, 
niew Rybczynski, polaco résiden, 
te en Nova York, e a seguinte 
xomada puideron verse os traba, 
llos de Nam ]une Paik, escultor 
que incorpora o vídeo ás suas 
criacións, e cinco fitas recopila, 
tórias de autores extranxeiros. • 

• Preparan un 
novo Revoltallo 
de Música 
Emerxente 

· Prepárase unha nova edición do 
"Revoltallo de Música Emerxen, 
te", que chega á sua setima 
edición cun chamamento para 
todos os grupos de hip,hop, jazz, 
rock sinfónico,progresivo, músi
ca experimental, avangarda, 
black metal etc. Até o quince de 
Xuño está aberto ó -prazo para a 
recepción de maquetas no centro 
viciñal de Valadares, en Vigo. O 
"RevoltallotJ celebrarase como é 
habitual no ¡nante dos Pozos du, 
rante o mes de Agosto.• 

•Reunión en 
Lugo 'en defensa 

. do património' 
A.Liga Céltica Galaica fai un 
chamamento nacional a todas as 
organizacións sociais "para unir 
vontades consecuentes na percu, 
ra dunha fronte comun orientada 
á defensa e protección dos lega, 
dos dos noso devanceiros, do no, 
so patrimón1o". Desde a Liga 
Céltica, asociación criada en 
Compostela hai máis de tres 
anos, affrmase que "sabemos do 
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• Sei quenes, 
prémio do .públi~o en Lleida 
A fita dirixida por Patricia Ferreira, Sei quen es, recibiu o Prémio do Pú, 
blico no Festival de Lleida, o mesmo galardón que estivo a piques de con, 
seguir· no Festival de Berlin. A estrea da -película, protagonizada por Ana 
Femánde7;, Miguel Ángel Solá e Roberto Enríquez, ten lugar en todo o 
Estado o dia 7 de Abril. Por outra parte, Fisterra, de Xavier Villaverde, 
continua a sua andaina internacional sendo seleccionada para a próxi, 
ma~ edicións das semanas de cinema español en Sidney e Varsóvia. + 

problema do naso património, 
dos importantes vestíxios, 
castros, mámoas, pedrafitas, pe, 
troglifos, muiños, _capelas ... que 
son constantemente 
minimizados, destruídos ou 
deformados para construir 
parques eólicos, concentracións 

parcelárias mal plantexadas, usos 
particulares ilegais, expoliacións, 
etc". Por estas razón, chaman a 
todas ·as organizacións a reunir e 
en Lugo o vindeiro 9 de Abril, 
no salón de actos do centro 
sociocultural de Fingoi. Máis in, 

1 formación e confirmación de 

• Xomada sobre língua e publicidade 
en Vigo 
Impulsada pola co.ncellaria de Normalización Lingüística, celébrase 
unha xomada sobre normalización lingüística na publicidade o Xo, 
ves 30 de Marzo. O alcalde Lois Pérez Castrillo é o encarregado de 
abrir unha xomada na que participan Anxo Lorenzo, profesor da 
Universidade de Vigo, Femando Ramallo, autor do libro Vender en 
galega e co,autor do estudo que sobre a recepción de publicidade en 
língua própria alentou o Consello da Cultura, e Benigno Femández 
Salgado, tamén profesor universitário. Na tarde, Lorenzo López, di, 
rector de San Luís, Carlos. Filgueira, presidente de Xovens Empresá, 
rios e Concha Costas, presidenta da Mesa pola Normalización Lingü(s, 
tica participan nunha mesa redonda. "A publicidade nos mercados 
bilingües" é o tema que desenvolve Robert Rodergas, presidente do Gre, 
mi de Publicitat de Catalunya. Sobre a galeguización das empresas inter
vén Xosé Mª Fonseca moretón, presidente de adegas T erras Gauda. • 
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asisténcia nos telefonos 670, 
507486 (Xoán Carlos Bouso), 
982,349157 (Iván Alvite) e 981, 
226167 (Manoel Camba).• 

· ·Convocan 
,, . 

o premio 
de pintura 
Comarca do Sar 
Co patrocínio dos concellos de 
Padrón, Rois, Dodro e a empresa 
Aluminios Cortizo, d centro de 
formación ocupacional "Conven, 
to do Carme" convoca o terceiro 
prémio "Comarca do Sar" para 
novos valores. Poden optar ao 
concurso todos aquel arti ta 
menores de trinta e cinco anos 
cunha ó obra inédita. Sobre téc, 
nica e estilos, as bases 
e tabelecen total liberdade. A 
oqras entregaranse no centro de 
formación ocupad nal, en 
Padrón, do 1 a O d Abril. Ha
berá unha pr l cci 'n con bras 
que van participar nunha xp ¡, 
ción conxunta n m d M i 
con posterioridade, r unirase de 
novo o xun para outorgar pré
mios. O primeiro ten unha dota, 
ción de cincocentas mil pesetas, 
contemplan e dous accésit de 
250.000 cada un e unha mención 
de cen mil pesetas.+ 

• Os arxentinos 
Fabulosos 
Cadillacs recalan 
en Compostela 
A xira mundial "Calaveras y dia
blitos" dos arxentino Fabulosos 
Cadillac.s tamén vira pala Galiza, 
xa que está previ to que o 13 de 
Abril se celebre un concerto no 
pavillón de Santa l abel, en 
Compostela. Os arxentin s van 
estar acompañado de Macaco, El 
hombre gancho e Guerrilla Gorila. 
Xunto a s mexican s de Molotov, 
o Fabuloso Cadillacs fi rman 

•Teatro 
,, . 

en memona 
de Ana Frank da 
man de Galileo 
Eméase na sala Galán de Com, 
postela o dia 13 de Abril e 
promovido por Amnístia Interna, 
cional Diario, a montaxe de Tea, · 
tro Galileo "criado en memoria 
de Ana Frank e de todos os 
homes, mulleres e nenos que fo, 
ron vítimas da barbarie humana". 
Diario, dirixido por Pedro Rubín, 
revive o holocausto nazi co pro, 
pósito de manter a memória. do 
pasado". A obra está interpretada 

- por Teresa Horro, Mª Consuelo 

j 
Martínez, Raul Varo, César Cam, 

' beiro e Gena Baamoñde. • 

Aug,a Mariila 
·%~~~, { ,:,.,l ~I· 1 • • :';: ~:·, 
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Compéndio 
da maldade 

Título: Campo de Marte. 
Autor: Xúlio López Valcárcel. 
Edita: Espiral Maior. 

É un erro pensar que os grandes 
escritores que a humanidade deu 
só literaturizaban histórias con 
que a tradición os surtía, mentres 
que os de agora (os do século XX) 
contan histórias da sua interiori
dade. Non. A dialécüca non se 
estabelece entre obxectividade e 
subxectividade, todo discurso li
terário nace da subxectividade, 
pero acadará carácter de obxecti
vo en canto logre que a colectivi
dade a que se dirixe se vexa re
flectida nel e o adopte como seu 
voceir . Que o lirismo impregna 
boa parte da produción narrativa 
deste século é algo incuestioná
bel, pero non por iso se escrebe 
hoxe peor que antes. Non coñe
cemos ainda nengun estudo da 
expresión lírica na narrativa, ta
refa pendente e apaixonante que 
deberá ter como guia e princípio 
a destrución do protagonista he
roico clásico e a consolidación no 
rol de protagonista de personali
dades caracterizadas pola identifi
cación coa condición de vítimas 
da vida que teñen como destino 
o padecer e non saben, non dan, 
non queren ou pon os deixan cei
ba rs e de el. E que a vida é a 
protagonista con maiúsculas da 
narrativa moderna máis, ao revés 
do que poidan parecer, o progreso 
non trae para o home meirande 
competéncia no dominio da vida 
senón peores e máis inhumanas 
condicións na loita que é a exis
téncia neste purgatório terrenal. 
As cou as son asi, e non son ou
tras por rnoito que lle conveña 
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Leituras 

Xúlio López Valacárcel. 

aos que militan no furibundo 
dogmatismo antdilocomunista. 

Da vida, dunha das máis perver
sas maldades que nela aniñan, 
trata a última entrega de Xúlio 
López Valcárcel. Quen en Anel 
de mel ( 1991) nos mergullara na 
pel do erotismo, convídanos ago
ra a, durante unhas horas, abrir 
unha fita onde as palavras narran 
un espectáculo onde os exemplos 
de violéncia se suceden a si mes
mos. Unha violéncia que é agre, 
dura, tenra, grotesca, agardada, 
surprendente, lóxica, ilóxica, físi
ca, verbal, mental, colectiva, có
mica, dramática, miserábel, estra
ña, doce, vingativa, física, psico
lóxica, humana, animal... incali
ficábel, pois non hai adxectivo 
que indique todas as suas posíbeis 
atrocidades. Páxina a páxina, o li-

bro é un nunca acabar de relatos 
onde a violéncia habita e señorea 
inclusive as máis insospeitadas si
tu.acións. lníciase a leitura con 
"Z?-pping", breve relato-mostra
adianto informativo no narrar 
posterior, título que transparenta 
un contido naturalmente caótico 
e fai referéncia crítica ao cotián 
acto de trocar canle tras canle pa
ra continuar náufragós, pero nou
tra illa onde o viver é outra agre
si vidade belixerante. Non hai 
marca algunha que indique este 
carácter epigráfico, pi:irneira ma
nifestación da violéncia?, ben 
puidera ser, que as gadoupas da 
crueldade non sempre anúncian a 
sua chegada. Non hai marca, 
mais, volta a folla, rapidamente 
urÍ se decata da misión anuncia
dora deste relato, á vez qu~ ben 
podemos comezar a botar en falta 

ese índice que ás editoras tánto 
amarga poñer ás veces e que aqúi 
tan útil seria para viaxar por UQ

ha xeografia complexa e confusa. 

"A retranca do ·carniceiro"J 
"Fondo azucena", "Miserere no
bis", "A paciente espera do lo
bo", "Lugo, mil novecentos se
tenta e tantos", "Fondo Afrodi
ta", "As pegadas da amizade", 
"Bosnia, mil novecentos e cin-
co", "Laba- · 
ñou, mil no-
vecentos no
venta e tan
tos" e "O fío 
do coitelo" 
son as partes 
que compo
ñen éste dis
forme con
xtinto. De 
haber algun 
tipo de índi
ce poderia
mos ter indí
ci os dunha 
estrutura 
complexa ná 
sua simplici
dade, esa en
xurrada de si
tuacións vio-
1 en tas que, 
sen ordenen 
concerto asu-
laga todo. Os 

Pésima 
imaxe para 
un escritor · 
galega, éoa 
mesma 
tamén podia 
p\lblicalo en 
castelán, qué 
a finalidade_ 
e o efecto 
non 
mudarianen 
absoluto, e a 
ver que lle 
dician. 

títulos que vimos de indicar re
pítense case todos .contendo un 
número variábel e considerábel 
de relatos, ainda que alguns s9 
teñan un, caso de "Bosnia" e "O 
fío" . Relatos breves, ás veces 
moi breves, tanto como unha 
oración, que hai veces que a in
tensidade non está determinada 
pola cantidade. Exemplo da 
crueza da vida, que é iso o que 
dota de identidade a cada u,n 
dos cofiluntos de relatos e ta
mén a obra en si. Os títulos pa-

(Pasa á pilina seguinte) 
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.canta de libros 

O son · 
de Eulóxio Ruibal 

·Agora que se publica a peza teátral O 
son da bu~, de Eulóoxio R. Ruibal, 
na editorial Tris Tram, 
cúmprertse ·vintecin
co anos daquela pri
meira obra do autor 
Zardigot. O son da bu
guina é un dos textos 
de madurez do autor, 
que a concebiu como 
unha-0bra de catro 
_personaxes, ambienta
da nas celas dunha pri
sión e cuxa rrama afon
da nos límites da 
dramatúrxia convencional. O cuarto 
volume de teatro que publica Tris T ram 
foi apresentado o 21 de Marzo en Com
postela coa preséncia de Ruibal, Xosé 
Luís Axeitos, Xosé Coira e os actores 
Maria Bouzas e Xosé Olveira "Pico".+ 

Materiais 
para comunicar 
Edicións Lea apresenta novas títulos na 
colección Textos Media adicadá ao 
mundo da comunicación. Prensa ame
azada. Desde a transición ó fraguismo, 
de Luís Álvarez Pousa, pon sobre a me
sa a tese de que as estratéxias defensi
vas das empresas xornalísticas durante 
os último!? vinte anos irnpediron a con
figuración dunha prensa non xa 
nacional, senón rexional. Eric Casais e 
Xosé López coordenan o volurne Xoves 
xomalistas. Crónica aberta, unha es
oolma de reportaxes para salientar a 
nova xeración de profisionais. O traba
llo Distribución da prensa diaria en 
Galicia, de Valentin Alejandro Martí
nez, subliña a releváncia <leste elo da 
cadea de comercialización de prensa.+ 

Pura V ázquez 
conta, contos 
O troleiro e outros contos recolle textos 
para nenos da~ de Dora Váz-
quez, a escri~ora ou
rensá xa especializada 
na narrativa para os 
leitores roáis novos. 
Este libro publicado 
por Ediciós do Castro 
inclue ademais de O 
troleiro, os cantos O tu.
riel do tempo, O tio Ru
ben e Eu, o braserro. 
Dora Vázquez naceu en 
Ourense en 1913 e 
exerceu de mestra até a xubilación. + 

Do distinto, do igual 
De como as persoas consideradas distin
tas non só non o son, senón que poden 
ser unha fonte de aprendizaxe, trata a 
novela de Ledida Costas Unha estrela 
no vento, publicada por X~rais na sua 
colección xuvenil "Fara de Xogo". Mi
guel, protagonista 
desta história,, síntese 
diferente ao resto de 
persoas que o rodean -
coas excepcións de 
Reina, unha moza xi
tana, e de Abel, o seu 
currnán "especial" que 
padece unha minusva
lia. Ledicia Costas, que 
conta con vinte anos, 
compaxina á sua afeizón 
á literatura cos estudos 
de Direito Económico en Vigo, cidade 
na que naceu. + • 



r.. 

28 30 DE MARZO DE 2000 • Nº 928 

(Ven da páxina anterior) 

recen suxerir unha atmósfera 
comun, particular. Coma cando 
est~mos.Ai?-nte ~ó tt?levisor e 
eremos que este programa nos 
salva da mediocridade e resulta 
ser a mesma porcaria que os de
rnais. Onde hai va:riedade é na 
técnica. No comezo, moi no co
mezo, predomina o período bre
ve, a concisión. Logo, irnedia
tarnen te, vén unha' rneirande 
compracéncia no narrar que ·de
. mora a vertixe inicial, para che
gar a outros definidos pola arn
pulosidade, que son os rnáis clá
sicos. Pero non se esgota ai a va
riedade, tarnén ternos diferentes 
mostras da técnica do fortnulá
rio e do informe. E tamén nas 
personaxes .que, obviamente, 
son rnoitas e de rnoi diferente 

· catadura, mosaico de personali
dades nada heroicas, perdedores · 
que de cando en vez deixan en-
. trever a ilusión da tenrura. 

DeAñóna 
·Castelao,-para 

/• 

os ma1s novas 

Datas: Até ff 3 f de Marzo. 

A celebración do cincuenta 
aniversário do pasamento de 
Alfonso Daniel Roddguez 
Castelao, esta a facer <leste 
2000, o ano do ilustre rianxei
ro e asi proliferan, nos últimos 
tempos, todo tipo de activida-

~ ,, - '\ "!: 

G~~Ó ~ 

des (congresos, encontros, ex- tura de Bagaria que apresenta a 
posicións) a pro-1 da sua figura. Castelao como un ser de cora-
T odas elas teñen unha mereci- zón sangrante e imenso, con-
cia repercusiqn nos rnécÍios que forman unha introdución nece-
esquecen, porén, as iniciativas saria para esta sernb1anza. Logo 

O ton irónico do iníci~, éon do- rnáis relevantes: as levadas a dos feítos rnáis pontuais da sua 
ses· de lídicas e tarnén rnelancóli- cabo nos centros de ensino do biografío. e dunha escolma de 
cas, do início iranos contraendo noso país, actividades de gran- fotos, éntrase no apartado de 
pouco a pmico os .músculos deica de irnportáncía intrínseca á "Castelao e o ensino" onde as 
rematar na conxestión. Na con- hora de poñer en contacto ás caricaturas van orientadas na 
xestión, porque se ben a estraté- novas xeracións coa traxéctó- d e n ú n e i ~ 
xia que indicarnos sernella acer- . ria persoal y criativa de Caste- . dun ensino 
tada, chega un momento onde a lao -.:.para elas un perfecto des- alienante e · 
leitura se fai repetitiva en exceso, coñecido- e do resto de perso- desgaleguiza- No Ano 
xa .non .agardames. nada novo, e iros .da nosa cultura. Neste dó.r. Con es- Castelao hai 
nada-diferente da alternáncia re- sentido," destaca o labor das tes debuxos 
lato breve (ou brevísimo). e rela- _ Equipas de N_or_rnalización dáse paso a que lembrar 

, to menos breve. Alguns perd@- - Lin.gü~stica _c,orrío yexdadeir9s , unhi -arnplí;_ as ·iniciativas 
rían a· sua :identidade.,. pe.ro a motores no Cáinblo. desi:a -sL , sirp.a_ .. escolrria. niais· 
maioria ·ben seguro que habían tu~ctóri"e ,a$i o do IES "Poeta" d,a· o. lDra grº afi-:- l ' d · · · · re evantes: funcionar mellor •irrdependente! Añón" · a Serra dé Outes or- · ca de' Caúe~ 
mente: Di:xernos que sernelfa . ganizoi.i, f:!·nt~e - ps clias)3 '.e ·Jl · lao n~s suas :. as levadas· a 
acertada e podemós engadir que ~ de Marzo, unlía .cornpletá ex- vertentes de·· -cabo nos 
tamén propositada. Sen embargo posición sobre a figura de Cas- caricatura, centros de 
nunca nos darnos desfeito ,com.-. telao onde se recolleron todas obra. pictóri~_ 
pletamente da sensación de que as· sú.as fa~etas culturais. ca en cor e ensino do 
Campo de Marte é un-cúmulo.d'ª , ., . .. . . . . - _ _. . . , álbumes de naso país. 
traballos aos que h~bfa. :ciú~ ·=~fai--; 0Eg"lüÍ:ifada ~'il'~nové. apfüti1ctos .. r· __ guerYct: 'i\e"S 
xeitó de alguriha- rnaneira. · Pará a _ temáticos, "Semblanza qun xé- apartados pa-
finalidade que a obta·:J'~!t; t~,.'~ ;~··.Jl~~\:,~'ft~P' ~iv~rs.a!to._d9:.p~s-~""'~;· --~.ta ~p:~,9sar aj 
efectivos son vinte refatos co rno .:. ' mento de· Gastelao''-; é""'un-Ra ·~ -·· c:Hfer·eti~tes ·facetas que acadou 
dous mil; pero os dous mil pó- exposición dinámica onde se como criador non literário ~ 
dennos levar moi lixeiros deica o fai fincapé no feito de ser este que se completan cunha refe-
fa.Stio, tal é a impresión de esteri- autor un ho~e ligadc;i ao desti- réncia específica ás obras de et-
lidade que provoca a reiteración, no do seu povo . .Asi o demos- nografia (As cruces de pedra na 
t~a vez que é irnposíbeldarcon- ~· ' tran a série de arti_gos de diver- Galiza e As cruces de pedra na 
ta-do tema en toda a sua arnpli- sos escritores que glosaron a . - Brew.ña). Son eri total arredor 
tude e formas. sua figura con motivo da rnorte de corenta láminas de todo ti-

e que, encabezados pola carica- po que arnosan o compromiso 

entusiasta e fiel de Castelao 
coa nosa terra, cos desfavoreci
dos e coa arte en xeral. 

A obra literária non. falta ·nesta 
exposición onde se recollen 
mostras de todos e cada ,un dos 
xéneros que Castelao cultivou: 
ensaio, teatro,- relato curto e 
novela, mesturados con fotos 
de portadas de libros, cos dese
ños para a revista Nós e outros 
elemerí'tos gráfi_cos. E, final-

. mente, a xeito de . epílogo co
loc::ouse en lugar preferente a 
caricatura en que Castelao ani
ma a todos a unifsé á obra ain
da en prqxecto, a carón do de
seño feíto por el para o escudo 
de Galiza. Remata asi un per
corddo pola vida e obra de 
Castelao en imaxes e textos, 
fotos, debuxos e pinturas a tra
vés das case cen láminas e tex
tos recollidos nesta ocasión e 
complementados polos traba
llos dos alunos do centro -os 
mesmos que se encargaron de 
colocar o material nos exposi
tores baixo a dirección dos pra
fesores Ramón Beltrán e T ere
sa Seara- sobre a figura do ilus
tre devanceiro. 

Por outra parte, e celebrando a 
concesión do nome de "Poeta 
Añón" a este centro de ensino 
est:ase a preparar-xunto con ou
tros centros de Noia, Muros e 
Porto do Son- un acto que reco
ñecerá a un tempo a figura tan 
e:Squecida de Francisco Añón 
( abandeirado do Provincialismo 
e un dos Frecursores rnáis im
portantes) e premiará de forma 
simbólica o labor norrnalizador e 
literário dun poeta. Co nome de 
"Leixa,prén" instaurase así un 
galardón sen contia económica 
que destacará as actividades a 
prol da nosa língtia e cultura. 
N esta ocasión saiu elixido Ma
nuel Maria quen visitará a finais 
de Abril terras outenses para re
cibir este prémio e se unirá aos 
actos en recordo da marte de 
Francisco Añón, pasarnento · 
que, como o de Castelao, acon
teceu no máis triste exílio. • 

XERMÁN G. CORTÁZAR 

E agora hai que falar dos matu
tes en castelán. É isto que, por 
veces (e non son .poucas) os re
latos están integrarnente en cas;.. 
telán. Unha violéncia rnáis? Ben 
se puideran aforrar todas·. A li
te.r;atura galega non nec.esita o · 

,-----------Ull canta de discos 11--------
· castelán para expresarse, cando 

se exprese en castelán xa non 
será galega. Neste intre, dito o 
dito, poida que o autor exclame 
vítores dado que conseguiu vio
lentamos asi, a literatura con
move e rnove. Pois non, non o 
conseguiu. Se quería violentar
hos e facernos reaccionar hai 
mil mañeiras de logralo, esta é · 
rnoi baixa, rastreira, inoportuna 
e, desde logo, non é literatúra 
galega. E a isto engádase q_ue 
cando o castelán aparece é habi
tual que a t.alidade brille · pola 
sua auséncia. Pésima imaxe para 
uñ escritor gaJego, coa rnesrn<! 
tarnén podía publicalo en caste
lán, que a finalidade e o efecto 
n_on mudarían en absoluto, e a 
ver que lle dician. Xoguemos 
coa mesma baralla e sen trampa, 
ou non xoguemos. • 

. 
XOSÉ M. EIRÉ 

Primeiró alburn 
de Drinking Tinto 
Titulo: Colleita propia. 
Grupo: Drinking Tinto. 
Edita: Galiza-Up Records. 

O grupo da bisbarra de Compostela 
Drinking Tinto ven de gravar o seu pri, 
meiro álbum no que demandan "gran
des doses de festa e carallada". Conti
m1an a senda emprendida polos Her, 
deiros da Crus, povoando as suas can
cións con personaxes de aldea e 
rañando as guitarras co ánimo de 
montar barullo. Devi, Markos, Char-

lie, Barca e Arturo coidan que "todo 
está mal feito" e, por esa razón, non 
toleran que unha señora critique o seu 
aspecto na canción Malas línguas. Cun 
repertório íntegramente en galego, sen 
aforrar jeada e seseo, os Drinking Tinto 
adican as cancións ás labores de collei
ta do viño, á Garda Civil, a desfeita 
das tuberías de gas no rural e aos puti
club~ da Escravitude. "Cada quen é 
como nace,/ que bonito que seria/po
der ver' un novo mundo/sen machismo 
e avaricia,/pero hai xente neste inun
dó/ que se enche ·de ledicia/vendo su
frir ás persoas/vendo traficar con. 
vidas". A sua declaración de 
princípios. • 

Hip .. hop colectivo 
- Título: Selektah Lolektiboa. 

Edita: Esan OzenkL 

Hip-hop, club e breakbeat é a oferta do 
colectivo Selektah para afondar no 
coñecimento da "música n~gra" den
tro de Euskadi. "O noso desexo é levar 
as nosas palavras e os nosos sons a to 

dos os rincóns: ideas, vivéncias e ma
neira de pensar, todo iso através do 
hip,hop'.',_din. Quen forma o colecti-

. vo? Daddy Jeff, encarrégase das mensa
xes afiadas, W anka, fala sen vergoña, 
Molte M.C, na senda do hard core, e 
D.Z, castigando cos scratchs. A sua in, 
tendón é a de criar unha escola de hip 
hop en Euskadi e en euskera para ~n 
xénero dominado polos 
norteamericanos. Non aos mensaxes 
brandos, non á música "popera". Nas 
suas letras, a opresión do povo basco 
"ainda que non nos gestan as frontei
ras porque, sinxelamente, se interpo, 
ñen no noso camiño".• 

ANOSA TERRA 

0 COQdeL 

.- Andaina 
Revista galega de 
pensa:mento feminista 

Número 25. Primavera de 2000. Prezo 700 pta. 

O tema central desta edición é a 
ambigüidade entre os sexos e a sua 
influéncia na sociedade. Cristina Garai, 
zábal reflexiona sobre a transexualidade; ' 

Nanina Santos 
fala qe muller e 
sexualidade en 
contacto coas 
diferentes ma
nifestacións 
relixiosas oc
cidentais; Je
an Louis 
Flandrin co
menta adou
trina cristiá 
do matrimó
nio; Laura 
Gómez rese-

ña o nacimento da 
revista lesbiana Nosotras, que sae á rua 
desde hai case que un ano. Nouttos 

. aspectos, destaca a análise que Anna 
Amorós fa¡ da revista Hogar y Moda e o 
estudo da imaxe da muller galega no sé
culo X:X, da man de Amália Salvado. • 

Abrente 
Voceiro de Primeira Linha 

Número 15. Xaneiro--Ma.rw de 2CXXJ. De balde. 
Edita: Primeira Linha (MLN) . 

Baixo o epígrafe "Comunismo ou caos'', 
este número atende ás formulacións .iiar
xista-leninistas roáis acrualizadas de cara 
a obter un camiño válido de defender o 
comunismo na actualidade. Michael 

Ll:iwy analisa 
o termo re
volución e a 
sua vixéncia 
política no 
século XX!. 

Rebeca 
Martins es
tuda a vio
léncia 
contra o 
sexo femi, 
nino, en
cadrán
doa no 
contexto 

simbiótico de a
triarcado e capitalismo. Mariano Abalo 
reflexiona sobre a situación actual do 
independentismo galego as sua po ibi· 
lidades de unificación no futuro. Carl s 
Taibo fai un r latório da guerra d Ch c
hénia. José González e Bemaldo Valdes 
comentan os perigos da denominada agri
culrura transxénica. • 

Morrocoy 
( Sapoconcho )~ 

Número 19. Xaneiro de 2000. De balde. 
Dirixe': Xaquin Marin. 

Edita: Museu do Humor de Fene. 

O humor venezuelano é o protagonista 
deste número. Palas páxinas da revista 

desfilan traba
Jlos de Claudia 
Nazoa, Ana 
Black, Zapata, 
Repórter Tri- · 
bulete e Móni-

< ca Montañés, 
todos eles hu, 
maristas <leste 
país caribeño . 
lnclúense ta, 
mén debuxos 
aparecidos 
na revista El 
camaleón, na . 

que se recolle infor
malmente a áctualidade política e social 
de Venezuela. Ademais, no apartado de 
novidades, dáse canta das novas máis sa
li~ntábeis do mundo da criación gráfica e 
humorística. • 

A: 
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Clásicos Galegas inaugura unha colección 
de Sons Galiza cunha homenaxe á Muralla de Lugo 
O primeiro ·CD inclue pezas de Pacheco, Santavaya, Bal y Gay e Xoán Montes 

9*- PAULA BERGANTl.ÑOS 

Clásicos Gal.egos é o nome da 
colección coa que Sons Gal.iza 
quer facer recolleita da nosa 
música clásica e divulgar as 
obras do catálogo de autores 
galegos. O obxectivo inicial é 
o de editar dous discos por 
ano con compositores e direc
tores, ta'nto finados como con
temporáneos. Unha inciativa 
que dá o seu primeiro paso 
cun CD que inclue pezas de 
Pacheco, Santavaya, Bal y Gay 
e Xoán Montes, e que se suma 
á campaña que pula porque a 
Muralla de Lugo sexa declara, 
da Património da Humanidade. 

Xoán Montes e Xesus Bol y Gay, entre outros, inauguran a coleccion Clásicos galegos, da que podémos ollar ~ primeiro disco. 

O prirneiro volurne, que xa está á 
venda, apresenta catro músicos 
que tiveron relación coa provín
cia de Lugo, e está interpretado 
pola Orquestra de Cámara de Xo
ve e a agrupación vocal luguesa 
Solo Voces, que están dirixidas 
por Xan Carballal e Fernando 
Gómez Xacom~ respeitivamente. 
lnclue as pezas Do val 6 meu cabo 
veño de Xosé Pacheco, con texto 
de Marcos Parcero, Ou, da casa!, 
el ay licéncia! composta por Anxo 
Custodio Santavaya, con letra 
atribuida tamén a Parcero, Con
certo grosso para frauta., olx>e, clari
nete e fagot de Xesus Bal y Gay e 
Misa na honra do Apóstolo Santiar 
go de Xoán Montes, que acompa
ña ao órgano Aurelio Fernández. 

En Lugo nasceron Xoán Montes 
(1840-1899), autor de melodías 
tan coñecidas corno Negra Som, 
bra, Lonxe da terriña ou Unha 
noite na eira do trigo, e Bal y Gay 
(1923), cofundador da revista 
Ronsel, membro do Seminário de 

Estudos Galegos e autor do Can
cionero Gallego (Madrid, 1973 ), 
en dous tornos que recollen 
1.300 melodias. A relación co 
interior, a Pacheco, músico pon
tevedrés, venlle dada polo seu 
traballo prirneiro na catedral · de 
Santiago e logo na de Mondoñe
do. Ali coñeceu e tivo corno alu
no a Santavaya, que logo o rele
varia no órgano mindoniense. 

Un proxecto 
que ven de vello 

"Este primeiro disco -comenta 
Eloi Caldeiro, o seu produtor
quere ser unha homenaxe á Mu
ralla de Lugo corno símbolo da 
província, e vai incluida na por
tada do disco da man das cate
drais de Lugo e Mondoñedo, lo
calidades moi vinculadas aos au
tores das obras. Aproveitarnos 
deste xeito tamén a ocasión para 
colaborar coa campaña para que 
este monumento sexa declarado 
Património da Humanidade". 

O proxecto leva tempo fermen-

Dille Berce ao Inimigo 

tando. A Caldeiro bulialle na ca
beza a idea de criar unha colec
ción discográfica específica den
tro de_ Sons Galiza desde a que 
poder editar a nosa música clasi
ca. Oeste xeito poderia amosar 
ao público as obras que ao longo 
do tempo foron criando autores 
como Montes, Veiga, Pacheco, 
Santavaya ou Bal y Gay. "Falan
do con Xan Carballal, compañei
ro meu en Brath durante caseque 
dous lustros -canta- e aprovei~ 
tando que el é o director da Or
questra de Cámara de Xove, pu
xémonos mans á obra", comenta 
o produtor que engade que des
pois dun prirneiro intento fallido 
hai dous anos, lograron pór en 
marcha esta gravación. 

"A medida que que este primei
ro proxecto ia rematando, tiven 

claro que non só Clásicos GaJe
gos editaría obras de autores de
saparecidos, s~nón que crin im; 
portánte q_ue nel aparezan auto
res CQnternpo_ráneos, xa que 
non · é <loado- para os novós 
compositores ver as suas· obras 
editadas", engade. -

Orquestra e coro, mozos 

A orquestra de Cárríata Munici
pal de Xove, que interpreta as 
partituras destes catro clásicos, 
dábase ·a coñecer no ano 1990. 
Era .o resultado dunha iniciativa 
do Concello de Xove, que dez 
anos antes, decidia criar unha es
cala de música. O encarregado 
_de poñela en marchá era o pró
prio Carbalfal, que propuxo co
mo meta a criación dunha or
questra que servira de estímulo 

Xosé L /v\íngue.z. Goyones 

~QUIROGA PALACIOS 
no seu ·te~po 

aos alunes da escol:;i. e como prá
tica para un futuro profisional. O 
repertório actual da Cámara Mu,. 
nl.cipal de Xove é moi variado. 
Traballan sobretodo os xéneros 
sinfónicos e camerísticos, e adoi
tan acompañarse de numerosos 
concertistas. É habitual que su
ban aos cenários acompañados 
de músicos como Rostislav Halis
ka, Dalibor Sevéstik, Mariam 
Viscocyl, Pablo Coria, Marcos 
Galán ou Orestes Reyes. Estes 
catro últimos participaron na 
gravación deste traballo. 

Dous anos despois, en 1992, dá
base a coñecer o grupo vocal Solo 
Voces-, que desde 1994 organiza, 
cada Semaqa Santa,-os Concertos 
da Música Sacra. Dirixidos por 
Femando Gómez Xacorne o seu 
repertório inclue tanto a música 
de autores contemporáneos, co
mo pezas coñecidas de rock, bos
sanova, música latinoamericana 
en arranxos corais, e a música sa- -
era e profana dos séculas XVI_ e 
XVII. Un ano despois da sua pri
meira actuación, Solo Voces obti
vo o prirneiro prémio no Certame 
Galega de Corais que organizan a 
TVG e a X!Jilta, -un ano despois 
facíanse co de interpretación no 
l Memorial Anselmo Iglesias, en 
Ourense, e en 1998 retollian o 
segundo prémio do XV Certame 
de Corais Vila de Avilés, adernais 
de lévar para casa o galardón es-
pecial á simpatia e á irnaxe .. • · 

• 
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A alfabetización en portugués 
nas ex-colónias africanas foi cati-
va, como ·se recibe unha literatu-
ra criada na língua do império? 

É un dos problemas máis polémi-
cos e ainda sen resolver. A razón 
oficial da adopcion da língua por-
tuguesa é porque evita o tribalis- --
mo, é un elemento .de unidade 
nacional e p,or ser. a língua .de m-
dos. Coido ademáis que hai Óutras 
razóns de fundo e algunha tan 
simples como que as · elites políti-

-..' cas que lideran os movimentos de 
liberación nacional son alfabetiza-
das en Lisboa e en. portugués, que 
é a língua da guerrilla, da refle-
xión política e cultural. Funciona 
tamén como elemento de poder, 
quen posue a língua oficial ten 
máis poder e ese aspecto é utiliza-

· •, do polos grupos dici.4entes. 

Os escritores teñen influéncia 
social? 

Moi forte. O prestíxio dos intelec-
tuais ten a ver co que tiñan nas 
sociedades tradicionais os deten-.. tores da pálavra. Todos os escrito-
res africanos pretenden apresen-
tarse como continuadores dos 
mestres da palavra. Case todos os 
literatos teñen un papel político~ 
cunha proxección pública grande. 

Esa relación coa ·tradición ten 
pegada literária? 

Hai unha tentativa de buscar 
elementos que unan as formas li-
terárias da tradición oral coas es-
critas para que se ere unha sorce 
de espellismo de mirarse no leitor 
coma se só mudase o soporte do 

/ . 
texto qu~ antes era oral e agora 
gráfico. E i.mh~ tentativa de ato-

] par o elo coa , trac;l.Jdón, qµe-se· 
apreza moi ben nos prólog8s·da:s 
obras, en fórmulas empregadas 
que non son de transmisión oral 
pero que se apresentan coma se 
fosen e o leitor coma se fose espec-
tador. Dase asimesmo un proceso 
de literaturización de lendas, de 
mitos, e un fenómeno moi inte-
resante que é a riqueza da ficción 
histórica. Como povos que- non 
tiveron unha história oficial ven 
agora a necesidade de escrebela, 
como acontece en todas as litera-
turas emerxentes, c9$0°:fixo na 

.,, nos a Otero Pedraio. ::. :f: ~-~ 7 · 

Asi é como vostede a; defi:.µe, 
como literaturas emerxentes-. 
Por outra banda a denominación 
que -emprega de litératuras afri-
canas en língu:a po~sa reco-_ 
ñécelles o seu carácter nacional. 

. T eñen unha tradición recente 
que comeza no século XIX ainda 
que se trate de cinco literaturas 
con h istórias distintas, con dife-
r~ncias entre elas, en especial, 
na caboverdiana. O proceso de 
autonomización dos sistemas li-
terários africanos é longo e sin-
gular en cada unha das literatu-
ras . Existe dentro da literatura 
portuguesa un subxénero de te-
mática ultramarina ou africana 
cunha focalización, personaxes e 
conflitos orientados para os co-

-lo nos na África ou para · os por -
tugueses. As literaturas africanas 
fanse como resp-osta a esa pers-
pectiva e, nese sentido, teñen 
tamén un ponto de contacto co 
caso galego, coa própria Rosalia 
cando apresenta unha paisaxe 

.... diferente de todos aqueles dos 
que di que nunca estiveron na 
Galiza e a reflicten coma un 
cortello imundo . 

.. , 

Fráncisco Salinas 
. ; 

'A literatura africana será referente como 
- : .; 

f oi a-latinoameric na' 
' ., 

-0- CARME VIDAL , 

DESDE AS INICIAIS INVESTIGACIÓNS SOBRÉ 'o ESCRITOR ANGQLANO PEPETELA, O PROFESOR DA ÜNIVER

SIDADE DA CORUÑA FRANCISCO SALINÁS PORTUGAL TENSE ESPECIALIZADO NOS ESTUOOS DE LITERA~ 
TURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA. POLO SEU TRABALLO TEN EN PORTUGAL UN ESPAZO PRlVI

LEXIAOO DE-ENCONTRO INTELECTUAL E OS SEUS LIBROS ATOPAN ALI ESPECIAL RECOÑECIMENTO. NA-
1 . 

CIONAIS E MARXINJ}LIZADAS, A FRANCISCO SALINAS NON SE LLE ESCAPAN <DS PONTOS DE CONEXIÓN 

ENTRE AS LITERA TURAS AFRICANAS E A GALEGA. A VENTURA QUE, COMO ACONTECEU NO CASO DA LI

TERA TURA LATINOAMERICANA, CHEGARÁ O MOMENTO DO BOOM DA ESCRITA ORIXINADA NA ÁFRICA, 

POLA AUTENTICIDADE QUE NOS OFERECE. FRANCISCO SALINAS VEN DE PUBLICAR ENTRE PRÓSPERO E 

CALIBAN. LITERATURAS AFRICANAS DE LfNGUA PORTUGUESA (ED. LAIOVENTO, COL V ENTO DO S uL) 

DESPOIS DE NOS TER DADO ARREOOR 00 TEMA TÍTIJLOS COMO ROSTO NEGRO OU 0 TEXTO NAS MAR.GENS. 

Fala de marxinalización das li
teraturas africanas, en que 
consiste? 

N este mundo globalizado que 
hoxe se din os referentes literá
rios, o que marca o canon, non 
son os escritores africanos e nese 
sentido son marxinais. Os gran
des modelos son Proust, Thomas 
Mann, Faulkner, 'Joyce, Mora
via, Virginia Wolf ... os grandes 
~scritores europeus. 

Escritores recoñecidos coma o 
angolano Pepetela ou o 
mo~ambicano Mia Couto po
den chegar a formar parte dese 
canon ou .hai razóns extralite
rárias que o impiden? 

Os africanos están intentando 

criar un canon próprio, dicer: esta 
é a nq_sa literatura, diferente pero 
nosa. E interesante ver como rece
be a crítica literária ocidental este 
tipo de obras, que ~ousas subliña 
como importantes, deslumbrantes, 
que aspectos siléncia ... Está éondi
cionando moito a produción; ás 
veces parece que eles mesmos es-

. creben para a crítica europea, para 
ser aceitados por ela. 

E que se espera, por exemplo e~ ' 
Lisboa, dun escritor · africano? 

lnteresáballes moito o seu papel 
revolucionário, se non aparetia 
explícitamente perdia valor . 
Efectivamente polo próprio con.
texto no que aparecen son litera
turas comprometidas, .pero ese 
non pode ser un critério de se-

A. PANARO 

lección europeu. Búscanse ta
mén os elementos que desde, a 
perspectiva europea se conside.- r 

ran que deberían ser a marca de 
africanidade , por exempl o a 
transparéncia dos códigos orais, 
a presenza dos mitos, pero aque
les que os europeus t onsidet an 

. que deben ser 'OS mitos afric.anos. 

As dificul9ades ,de difusión do . 
li.bro .. en Africa pod,en s.er ta- ... 
mén razóns de que os escrito
res miren par~ Eui;9pa? 

· Le~bro o prólogo de Follas Novas 
no que Rosalía ven dicer que pá
sarán moitos anos até que este po
vo lea estes yer:;os escritos ·para 
eles e pola sua causa: A idea dos 
escritores africanos é a.:mesma: 
hós facemos lite'~atuta para eles . 

ANOSA TERRA 

ainda que pasen moito tempo sen 
ter acceso a· ela. A difícil circu
lación do libro é un problema, a 
maioria nen sequer chegan a Áfri
ca. A maior parte da produción 
editorial está feita en Portugal. En 

· Mo~ambique a primeira editorial 
-que é unha sucursal da portugue
sa Caminho- criouse hai catro 
anos. En Cabo Verde h ai unha 
única editora. Case todo se publi
ca na Europa e os libros non che
gan aos seus destinatários natu
rais, cor;no acontece en toda Áfri
ca. Quen vai comprar os libros 
son os portugueses e iso, como di
cia, condiciona a produción. 

A narrativa é o xénero que 
máis chega ás librarlas. 

Porque lle interesa ás editoras , 
pero case todas as litera turas 
emerxentes comezan pola poe
sia, entre outras razóns, porque é 
roáis fácil de publicar - nun xor
nal, nunha revista, nun boletín 
oficial- e moitas veces vai er li
da en voz alta so lventando o 
problema do analfabecismo. Foi 
sempre relevante o teatro e a ra
dio como meio de criación lite
rária e iso conéctase coa tradi
ción oral. O teatro produce 
grande espectación, asisten cen
tos de persoas e algunhas fan 
qui lómetros camiñan do para 
acodir a unha representación pe
ro é certo que a nós fundamen
talmente nos chega a nove la. 

Fala dun canon africano próprio 
pero, cun discurso de seu, mar
xinalizadas e nun tempo de glo~ 
balización; que esperanza teñen 
de se converter en referentes? 

C oido qae moita. Chegará un 
momento no que nos fartaremos 
das nosas próprias literaturas por, 
que acaban por ser repetitivas, 
miméticas unhas das outras, per
den orixinalidade de tan moder
nas que se fan e por todo iso ire
mos buscar outras que exan roáis 
auténticas. Iso podémolo acopar 
nas africanas como no seu mo
mento aconteceu coa literatura 
latinoamericana. Por que boom 
da literatura latin americana? 
Porqu nela había 
tiñamo . E tabam 
tan rese o que tod no parecía 
xa visto. Ali habia alg e p cta
cular, p la ~ rma d x gar c 
língua, nov temátic , n v vi
sións do mundo. Latinoamérica 
tardou case dou entes no n 
chegar a boom, ta literatura 
apenas levan cen an s p r fer -
cennos autenticidade difi rénci 
fronte ao pensamento único . 

D e chegar, que nomes protago
n izarían ese bQóm que vostede 
presáxiaf .1-

, • • ,,¡ 

.. Mia Couto 1 Pepet~la e Luandi~o 
· Vieira son os máis coñecidos e os 
q!J~.ÍOQ!lef{t--parte do canof\,.áfr i
can o e cÓn tinuarán a pesar d~ 
que se Hes poda facer cer~as .críti
ca5. No caso mo~ambÍcano, áde
mais de .Mia Couto, está Cravei
.rinh que é un ' extraordínário po
eta ou Ungulani Ba Ka Khosa. 
N a.literatura angolan.a ternos a 
Luandino e Pepetela como con
sagrados, pero tamé.n Ana Paula 
T a~ares , Manuel Ru1 ou Henri
'que Abranches. Para a escrita ca
bovercliana h ai váribs autores ex
celentes como Oswaldo Osório, 
Arméniq Vieira ou o poeta Cor
sin9 Fortes, pero nas cinco litera
tura5 son moitos os nomes de in
terese que convidan á leitura. + 

1 
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van a tua casa 
Carlos, Loli, Pili, B.raulio, Sonia, Tatá e Chispa forman . 

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

Pronto farás amistade con eles. 

Para·tevares á casa a familia 6olechas só tes q,ue encher este cupón: 

. -------~ QUERO RECIBIR NA CAgA A "Og BOLECJ.IAg" -
EdicióH en capa dura 16x16cm, a cores. 

No me •.•.......•......•••••••.••.•••••.......•..•.••.. Apelidos ..•••.••.•••••.••••.....•...........•.........•••••.•.•••.•................••.••....••••• 

E11derezo .............•••••..•••••••••...............•...•....•......•••••••.•••..•••••.....••.•••.•.•..•..•••••••••••••.•••••.•.............•..........••.•.. 

Código Postal ••.•..••••••••.••.•••...............•.• T elifo110 ••••••• ~ ••.• ~ ••••••..••••••••.........••.••.•...•••••••••••••......•...............•••••. 

N.l.F •..•..•• , •••••••••••••.... : .........•.... Poboació11 ····························~················ Provi11cia ••••••••••••••••••..•.•••......••••• 

PABAME NTO DOM/CIUADO 

Banco/ CaiJca ds Aforros Co11ta ou libreta 

DDDD DDDD DD DDDDDDDDDD· 
Titular ......• ~ .....•..••• ~ •••••••..•••........•............•........••.••.•••.••••.•••••.•........ : .................•.........••••.••.•.•..••...••............. 

Sucursal ........... : ..•...••.•.••..••. ,.............. Poboació11 ••.••...•••••......................... N.l.F ......••.•.••.•.....................•.. 

$írva11u tomar nota, s atsndu &011 eargo i miña conta, os ruíbos qus ao 11181111oms lle ~11 pre$8/lfados porPromocións Culturais Galegas CA NOSA TERRAJ. 

Data •••••• / •••••• / •••••• Si11atura 

Remitir 1mha vez cuberto a A NOSA TERRA. Apartado postal 1371- 36200 VIGO. f.'fáig iHformacióH "º teléf.0110 (qf6} 43 3&' 30 
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Almodóvár gaña o Osear cunha história 
sobre a capacidade de recuperación das mulleres 
A desacougante American B·eauty~ mellar película 
-0- A. ESTÉVEZ 

Cunha história sobre mulléres, 
como é marca da casa, o direc, 
tor de cine Pedro Almodóvar, 
ven de gañar o Osear á mellor 
película de fala non inglesa. 
Todo sobre mi madre, conta o 
drama dunha nai, Manuela 
(Cecilia Roth), que emprende 
un camiño cara atrás tras a 
morte accidental do seu fillo. 
Un cainiño que a leva de Ma, 
drid a Barcelona, onde atopará 
a outras mulleres, que comple, 
tan esta película coral· centradá 
no sufrimento pero tamén na 
capacidade de recuperación . . 

Viña a dicer o director manche, 
go Pedro Almodóvar nunha re, 
cente entrevista que resulta im, 
posíbel facer neste ·momento as 
películas que realizaba hai vinte 

Almodóvar nas Estado Unidos diante dun cartaz da s~a última película. Á direita, coas actrices da fita máis Lauren Bacall. 

· anos. Puña como exemplo a te, 
mática da droga, relegada agora 
nas suas fitas aún plano secun, 
dário e, por outra parte,' analisa, 
da desde unha perspectiva dife, 
rente. "Naqueles anos todos nos 
drogabamos como tolos, desde 
aquela teño visto o efeito das 
drogas en moi_tas persoas ache, 
gadas e polo tanto non podo tra, 
tar co·a mesma frivolidade a he, 
roina", comentaba. En Todo so, 
bre mi madre, a película máis 
premiada de todas · as do realiza, 
dor., Candela . Peña interpreta a · 
unha ionqui, pero des.ta volta, 
máis amargada qu~ alegre. 

O camlño de Almodóvar cara o 
drama, emprendido en La ley del 
deseo veuse culminado coa sua 
última película, pala cal recolleu 
galardóns durante trinta dias se, 
guidos nos Estados Unidos, acle, 
mais de trunfar anteriormente en 
citas europeas tan soadas. como 
Cannnes: Competia cunha fita 
francesa, A vida prometida. ," que 
contiña os ingredentes ao gosto 
do público nortemericano, unha 
história de amor con denúncia 
antiestalinista que, para máis , 
contaba con Catherine Deneuve 
no r~part;o. o prémio, que o mes
mo Almodóvar calificou-de se, 

· gunda oi:de dentro da cerimónia 
dos Osear, consólida a aceitación 

da sua filrn.ografia nos Estados 
Unidos e augura un futuro tran
quilizador para a produtora que 
rexenta o seu irmán Agustín. A 
Ac?démia votou como mellor 
película a úil fita, American Be
auty, dirixida por Sam Mendes, 
tan crítica como desacougante. 

EmÜl~do a T ruman Capote nas 
suas Plegárias Atendidas, autor ao 
q_ue amasa admiración na ultima 
foa, cand6 'Manuela regala ao · 
seu fillo Música para camaleóns , 
Almodóvar xogou a rirse de 
Hollywood ainda a sabendas de 
que o Osear dá novos azos a sua 
carreira. Nen. a Académia' de 
Hollywood, nen a española, que 

durante tantos anos o ignorou 
pésie ao apoio do público, pude
ron µesta ve? pasar por alto To
do sobre mi madre. 

Trece películas conforman un tra, 
ballo filmográfico moitas veces 
menosprezado pala sua singulari
dade. A movida entendeuse ---Ou 
deuse a entender- como unha 
"evasión" imperdoábel nos anos 
da transición e o director man-

-chego_ foi tachado .de superficial. 
Hoxend ia Almodovar resulta 
máis asequíbel, como calquer per
soa madura que xa non se deixa 
deslumbrar polo frenesi da cidade 
e pausa os seus ollos na aldea de 
onde ven. Sen embargo, moitos 

/ 

esquecen o papel relevante e dig, 
n ificador que Almodóvar outorga. 
ás actrices. E, o máis importante, 
ás mulleres que interpretan. As 
actrices de Mu¡eres al borde de un 
ataque de nervios, Atame, T acanes 
Lejanos ou Todo sobre mi madre su
fren, gozan, deciden, berran e ... 
son as absolutas protagonistas. Só 
nesas claves, tan alonxadas da re, 
signación doutra fita tan exitosa 
como realista, Solas, do andaluz 
Benito lambrano, pode entender
se que a modelo que interpretaba 
Eva Cabo en Matador, se negase 
rotundamente a denunciar unha 
agresión sexual na comisaria ante 
a indignación do violador-exacu
lador precoz Antonio B~deras. + 

UN MODELO DE PROMOCION COMERCIAL 
CELSO X. LóPEZ PAZOS 

Conseguiuno por fin. Almodóvar x.a ten o 
seu Osear. Desde Calzada de Calatrava, na 
Mancha, aos oropeis dourados do Hollywo
od dos seus soños. Desde unha escura ofici
na da Telefónica a bicar as mans de UIIl1iia 
Thurman. Desde as noites borrascosas da 
movida madrileña dos 70/80, con McNa
mara como compañeiro provocador, a co
quetear co glamour das limusinas. Polo mé, 
dio e até aqui un durísimo traballo promo
cional--empresarial que coil:fi.rma o xa sabi
do. Posibelmente a fiÍm~Wefia de Almodó
var sexa a máis coñee.ida da história do ci
n~ma español e no~·~gé J?2!9~, cinéfilos ou 
expertos. Unha . ..cert~ .~eu~~iesion, a que .sae 
do triunfo do PSOE. de WBJ, coñece de 
memória o traballo deste autor e ollou con 
fruición desenfi::enada· todas as suas pelícu
las. Tanto que as suas obras son o marco re
ferencial indispensábel do , "cinema espa
ñol" dos últimos vinte anos. Un cinema es, 
pañol que, por certo, non existe como tal (a 
diferéncia do británito, o francés ou italia
no) e que, ainda agora, segue vivindo dun · 
"almodovarismo" que se exporta ao exterior 
como un4a marca de fábrica saida da Espa
ña da transición e do cámbio provocado, en 
última análise, tras a caída da dit~dura. 

dard, ou Rossellini ou Genni ou de Risi 
ou Schlondorff ou Richardson, son cine
ma americano, francés, italiano, alemán 
ou inglés). Alguns eremos que esta é un
ha impostura interesada e unha falácia. 

dun realizador que tenta por facerse recoñe, 
cíbel e que está perfectamente congraciado 
cun público que adora os seus traballos meg, 
mo antes de ser ollados (como o cine do d a, 
rinetistade Nova Yorke). 

de convocatória. Un cinema un cineasta 
reverenciado no exterior, homologábel na · 
Europa da globalizacióf1, e sinal de idencida
de para un Estado que encama a chegada 
deses 'tempos novos" que se situan nas antf, 
podas de ''El verdugo" u "Solas", r citar 
dous exemplos ben dispar e separad s no 
tempo. Que esto· exa unha impo tura, un 
f.inximento da realidade pouco importa. O 
éxito é completo. 

A operación era perfecta. Tratábase de 
finxir que o seu cinema tiña raiGes e que 
estaba sustentado por unha tradición tin
tada polo simulacro postmoderno (Bu, 
ñuel está sempre, pero Buñuel non é ci, 
nema español, no sentido que Ford ou 
Walsh ou Hawsk Carné, Chabrol ou Go, 

lntelixentemente construida ao redor dunha 
descomunal parafernalia autopr-omocional 
que Almodóvar e o seu entorno soubo dosifi
car á perfección sen que 

Porén, en liñas xerais e agás excepcións 
("Carne trémula", "Todo sobre mi madre" 
din algúns) e a pouco que se o lle de pre to, 

móitos se cfecataran, o · 
Cinema do autor man
chego ( mellorado estilis
ti c amen te:, como en 
moitos outros casos e en 
outras formas de repre;
senración· ·arrístíca, gr~ 
cías ao paso do tempo) 

. buscou a_centuar a sua 
"españolidade" mediante 
referéncias ao costumis, 
mo ou ao kitsch máis to
picamente hispánicos. 
Porén' ás zonas máis sa, 
lientábeis do seu cinema 
advírtense non aquí, se, 
nón, sobre todo, nas suas 
constantes citas cinéfi, 
las, nas suas homenaxes 
particulares, nos seus re, 

'En hñas xerais e 
agás excepcións 

("C ~ 1 " ·' ame tremu a , 
"Todo sobre mi 

madre" din alguns), 
pódese afirmar que o 
cinema do map.chego 

é, ao final, 
autocontemplativo" 

fritos baseados nos es- . 

pódese afirmar que o ci, 
ne do manchego é, ªº 
final, autocontemplati, 
vo ( tamén o era o de 
Fellin i, pero é outra 
cousa), que persegue a 
verosimilitude, non 
dentro das coordenadas 
das histórias que narra 
(no seu interior) senón 
noutras formas de re, 
presentación artística 
alleas ao cine (melo
dramas radiofónicos, 
universo das letras dos 
boleros .... ) sen especial 
coeréncia evolutiva e 
que abala sempre entre 
o impacto e a disten
sión que percorre as vi, 
das_da galería tráxica de 
tipos que transitan pb, 

quemas do cinema clásico americano, na sua 
permeabilidade xenérica ou na galería de ti
pos que presenta inseridos nun universo cria, 
dor cercano a un certo underground vemiza
do á "española". Velai as marcas personais 

las suas películas. Paradigma da postmoder
nidade atopamos asi as marcas persdnais 
dun realizador que se fai recoñecíbel e que é 
quen de congraciarse sistematicamente cun 
público previamente rendido ao seu poder 

Como o Rene Clair que en trou na Acade, 
- mia Francesa logo de pasar pala vangardis, 
mo dos v inte ou dos trinta ou o Fernán Gó, 
mez contestatário, e anarquista vestido de 
etiqueta "para dar brillo e esplendor" á lín
gua española, Almodóvar fixo uh triunfante 
camiño que vai de títulos amadores en su
per 8 tan clarificadores. como "Sexo va se, 
xo viene" (1977) ou "Folle .. folle ... folle

;me .. , tim" (1978) até, é un decir, tomar ca, 
napés con Spielberg ou ser o centro das 
olladas dos "académicos" americanos. De 

· apocalíptico a integrado. De noctámbulo 
rachador a coquetear coa dinastia reinante. 
Marisa Paredes, unha das musas ~obomá
beis do manchego, deixouno moi claro a 
noite do prémio: "un ano e médio de traba, 
llo tiña que dar os seus froitos". Está claro: 
un par de meses de rodaxe e o resto de pro
moción. Os autofalantes de "El Corte .In
glés" convidan a ac~dir á planta seis a mer
car toda a filmografia de Almodóvar en 
DVD. Welles, Eisenstein, Bresson, Buñuel, 
Renoir, Mizoguchi ou Kubrick deben estar 
contentos nos seus cadaleitos.+ 
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Os prémios Maria Casares de Teátro concéntrase no CDG 
Cyrano de Bergerac, de Librescena,_ foi galardoado como o mellar .espectáculo 

A Ínontaxe do CDG Se o vello 
Sinbad volvese ás illas, baseada· 
en textos de Álvaro Cunqueiro, 
conseguiu nove dos trece galar
dóns en disputa na gala de pré
mios "Maria Casares". Sen em
bargo, non estaba nen sequer 
nominada na categoria de me
llor espectáculo, cuxo galardón 
recaiu en Cyrano de Bergerac, 
interpretado por Librescena 
cun texto adaptado por Francis
co Pillado e Paulino Pereiro. 

A gala dos "Maria Casares", pré
mios que levan o nome da gran
de intérprete nacida na Coruña 
e trunfadora na Franza, cele
brouse no Teatro Rosalia de 
Castro da Coruña, actuando co
mo apresentadores os actores Er
nesto Chao e Maria Bouzas máis 
o duo cómico Mofa e Befa. O es
pectaculo Se o vello Sinbad.. es
taba nominado en nove catego
rias e obtivo un pleno. Non es
taba inclufda nen no apartado 
da mellar dirección nen no de 

Quico Cadaval foi premiado pola adaptación de Se o vello Sinbad volvese ás il/as, e 
Maria Bou:a:as como mellar Meundória pola mesma montaxe. 

mellar espectáculo. Ana Vallés, 
motor do Sala Galán e da com
pañia Matarile Teatro, foi pre
miada como a mellar directora 
pola sua montaxe The Queen is 

dead. Mentres que foi o Cyrano, 
dirixido por Xosé Manuel Ra
bón e interpretado por Miguel 
Pernas, o que se levou o galar
don ao mellor espectáculo. 

Quico Cadaval recolleu unha 
das .figuras que Isaac Diaz Pardo 
deseñou co . rostro de Maria Ca
sares polo traballo de adaptación 
en Se o vello simbad volvese á filas. 
Pola montaxe do CDG tamén 
foron r-ecoñecidos Bernardo 
Martínez,· ~esponsábel da mtlsica 
orixinal, Gilda Bonpresa, polo 
.vesdário, Peter Botazzi, encarre
gado da escenografia, Baltasar 
Patiño, tamén nominado na ca
tegoria de iluminación por The 
Queeen is dead e quen compartiu 
prémio neste apartado con Ro
berto Vidal Bolaño por Xelmírez 
ou a gloria de Compostela, Raquel 
Fidalgo e Cristina Couto, pola 
maquilaxe, Femando Dacosta , 
actor- secundário na peza do 
Centro Dramático, Maria Bou
zas, a presentadora da gala e me
llor secundária, e Xosé Manuel . 
Olveira "Pico", trunfador como 
actor protagonista. . 

Restaba só coñecer á mellor ac
triz e a Asociación de Actores, 

Directores e Técnicos de Escena 
concedeu este prémio a Susana 
Dans, ca-protagonista xunto á 
Maria Barcala de O cerco de Le
ningrado, dirixida por Xulio La
go. Esta montaxe, de Teatro do 
Atlántico, pon en escena o tex
to de Jose Sanchís Sinisterra -o 
mesmo que preparaba en francés 
Maria Casares antes de morrer 
en i996-, un diálogo político 
entre duas mulleres. 

'-

Nesta cuarta edición dos pré-
mios, que querian render "unha 
homenaxe especial a tres déca
das de teatro profesional en Ga
liza", o galardon de honra, que 
leva o nome da actriz ~ada Ma
risa Soto, recaiu nun técnico. 
Máis de cincuenta anos de tra
ballo como hamoista e realiza
dor de cartaces no Teatro Colón 
da Coruña avalan a Manuel Ga
llart, que ainda acude habitual
mente a debuxar as películas no 
único cine de Galiza que conti
nua ~mpregando esta técnica. • · 

Unha análise crítica da globalización protagonizará 
a XVII Semana Galega de Filosofia de Pontevedra 
O intelectual James Petras clausurará ó congreso 

Do dia 24 ao 28 de Abril cele
brarase a XVII Semana Galega 
de Filosofía en Pontevedra. O 
lema da convocatória será "Filo
sofia e Cámbio de Milénio" e 
para participar no congreso or
ganizado pola Aula Castelao de 
Filosofia están convocados máis 
de vinte intelectuais de todo o 
mundo, entre eles James Petras, 
Osvald Martf nez, lgnácio Ra
m n t ou Vict ria Camp . 

Para a e ordenad ra da Aula 
a telao, Carm Adán, o en

contro ervirá para oferecer "un
ha análise crf tica do que é e que 
repercusión tá a t r a globali
zación fronte ás visións neomi
lenaristas". Con este obxectivo 
a Aula Castelao artellou un pro
grama dividido, como é habi
tual, en sesións de máñá -que 
ofecerán un marco teórico xe
ral- , de tarde -adicadas á análi
se da situación galega- e de noi
te, nas que, extraordináriamen
te, se tratará de xeito mon~grá
f ico o tema da educación, os 
problemas e posíbeis solucións. 

Nas sesións de mañá abordarase 
a globalización desde as distintas 
esferas de poder e, con este fin, 
están convidados a participar o 
Director do Centro de lnvesti
gacións da Economia Mundial 
da Habana, OsV.aldo Martínez, o 
intelectual James Petras, os filó
sofos Emílio Lledó e Jorge Álva
rez e o director de Le'Monde Di
plomatique, Ignacio Ramonet. 

Para o debate arredor da realida
d e· e perspectivas de futuro de 
Galiza no fin de milénio están 
convocados o economista Enri-

que Sáez Ponte, o analista políti
co Xosé Luis Barreiro Rivas, o 
xomalista Luís Álvarez Pousa e o 
pedagogo Hennínio Barreiro. O 
venres dia 28 a socióloga da Uni
versidade de Vigo, Amada T ra
ba, o debuxante Miguelanxo 
Prado, o artista bravu, Xurxo 
Souto e a deseñadora Maria Frei
re -da firma António Pemas
tentarán respostar á pergunta: "É 
po íbel a diferéncia de Galiza na 
época da mundialización?". 

Nas esións de noite parase sobre 
a mesa un dos temas que a Aula 
Castelao entende de máis urxen
te debate. Segundo Carme 

5. GRUPO 

Adán, é preciso "dilucidar cal é o 
valor da educación e buscar sai
das nun momento, coma o noso, 
de grande inestabilidade nos cen
tros educativos e na sociedade en 
xeral". O ensaísta José Antonio 
Marina, o sociólogo da educa
ción Mariano Femández Engui
ta, o filósofo Rafael Jérez Mir e a 
filósofa Victória Camps serán os 
protagonistas das sesións que tra
tarán o tema da educación. Na 
XVII Semana Galega de Filoso
fia está prevista a participación 
de máis de mil congresistas e a 
Aula Castelao recibiu máis de 
dez comunicacións referidas á te
mática do encontro.+ 

2.MANuELM. flCCróN ABELIANO MURGUIA 
Xosé Cid Cabido Henrique Rabuñal. 

l. PENSA NAO '.Xerais ANosa Terra 
Anxo Angueira 

3. GAUCTA, GAUCTA Xerais 
Manuel Rivas 

2. Ü MELLOR Xerais 
FRANCÉS DE 
BARCELONA NoN flCC1óN 4. DIREITOS 

Bieito lgrexas LINGÜÍSTICOS E 
Galaxia CONTROL 

1. DICIONARIO POLÍTICO 
3. DEFECTO 2000 FRASEOLÓXICO Ml! Pilar García NegÍo 
Antoloxia de poetas GALEGO Laiovento 
dos noventa R.A. Martfnez Seixo 
Letras da Cal A Nasa Terra 5. DIARIOS 

Syra Alonso 
4. COUSAS A Nasa Terra 
Castelao 
Galaxia 

Lihrarias consultada~: 
Cartabón (Vigo). Coucciro (A Corui1a). Michclcna (Pontcvcdr<1). Pcdrcirn e 

A Palm•ra (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourcnsc). 

-
A Aula Castelao leva dezasete anos de c;ita inenterrompida. 

Alberte Pagán 

A voz 
do· trevón. 
Unha aproximación 
a Finnegans Wake. 

•. 

EDICIÓNS 
/ Lit1' lrt'-"' f 11" 

LAIOVENTO 
ENSAIO 
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·Botou man Femández Nav~l das 
impresións de todos aqueles que o 
precederon na escrita sobre un te
rritór1o que, para el, é especial
mente querido. A metáfora que se 
lle ocorre para explicar a compo
sición do libro é a dun xogo de es
pellos ou caleidoscópio que con
xugue todas as impresións dos via
xeiros que interiorizaron a paisaxe 
e escribiron sobre ela. En·número 
de sinatura5, o território que vai 
desde Noia a Fisterra é especial
mente rico. Ali está a nosa tradi
ción literária -como non referirse 
a Pondal ou Añón, Otero Pe
draio, Cunqueiro ou Brapc9 
Amor e, en especial, 9 lembrado 
Avilés- os escritores de-fora que 
ficaron impresionados co que ato
paban ante os seus ollos-Juan Be
net, Jovellanos, Borrow ou Bell- e 
tamén a nova xeira de criación 
poética coa interminábel nómina 
do Batallón Literário da Costa da 
Morte. En lugar destacado, os no
mes de mulleres que asinan as ci
tas coas que o autor abre e pecha 
c"ada un dos capítulos. 

A todos os convoca Francisco X. 
Femández Naval para convidar a 
viaxar polo espazo que -vai do 

- Tambre á fin da terra. "O escritor 
busca sempre lugares e element?s 
que provoquen sensacións e aqui · 
as ten a fartar. Toda persoa que 
se adique á literatura ten que pa
sar por estas terras" afirma, sen 
medo a deixarse levar pola que
réncia dunha zona pola que tan
to .ten camiñado e ría que tanto
se ten impresionado. 

Avilés de T aramancos é para 
Femálldez Naval "toda a ria. A 
presénda máis constante e o 
exemplo paradigmático de escri
tor que vencella a sua literatura e 
a sua vida". Pero non pode dei
xar de mentar tamén a Francisco 
Añón e Eduardo Pondal e é aqui 
que o escritor se atreve a apre
sentar unha interesante proposta: 
de ser alcalde de Outes encheria 
o concello con versos de Añón e 
en Mazaricos, a aldea. de Maro
ñas estaría presidida polo poema 
que Pondal lle a9ica. "A literatu
ra é un valor patrimonial funda
mental qúe non está ben explo
. tada: En Tras os Montes pódese 
facer todo un recorrido pola. co
marca seguindo a obra 'de Torga. 
Aqui ternos riqueza abondo e só 
falta empregala ª<? xeitq" afirma. 

O fascínio do Pindo 

De ter que escoller un ponto en
tre a morea de lugares fascinantes 
que o viaxeiro atopa, a Femández 
Naval sáelle de corrido o monte 
Pindo. "É qn labirinto que enga
na ao viaxeiro, cheo de vagoadás, 
de camiños, de rios, de mistério". 
Levado pola máxia da paisaxe, de 
seguido agraman na sua fala un 
sinfin de recunchos que non se 
pode resistir a mentar: " ... e Fiste
rra, lugar fundamental, corno o 
Monte Louro, o rio Xallas ... " 

E tantos outros. Porque desde o 
Tambre até que -a terra remata 
non hai momento de descanso. 
T erra presidida pola poesia, o 
viaxeiro párase na grande rique
za artística ·e paisaxística que vai 
atopando na camiñada. "Núcle
os urbanos como Noia ou Muros 
pagan ben a viaxe, pero tamén 
se atopan surpresas impresionan
tes· como a grande riqueza en pe
trogrifos ou mámoas -en especial 
en Mazaricos e Dumbria- o con
vento de San Francisco de Louro 

Francisco X. Femández Naval 
_.'Todos o~ escri~ores tiñah-que coñecer ·a terra 

que vai do .Tambre a Fisterra' -' 

-0-_CARME VIDAL 

DA TERRA XURDE UNHA FÓRZA ESPECIAL, UNHA FORZA TELÚRICA QUE SE METE NO CORPO. CAN

DO os LÍMITES 'soÑ A PENÍNSULA DO BARBANZA, o MONTE LOURO, o MONTE DO PINDO E FIS

TERRA:. -NoN SE PODE ·ESPERAR sENóN uN ESPAZO NO QUE AS srnsAc_róNs AGROMAN A CADA 

POUCQ E A MÁXIA P~ESIDE UNHA ZONA DE ESPECIAL RIQUEZA LITERÁRIA. ·É ESTA A ~PAIXONADA 
OPINIÓN DO ESCRITOR FRANCISCO X. FERNÁNDEZ NAVAL QUE VEN DE PUBLICAR UNHA VIAXE Á 

PRÓCUR~ Do sOLPOR. Óo TÁM.BRE láIN DA _TERRA (cCÍLECCIÓN As V1J\xE:s o'A NosA TERRA) 

co. Claustro mái~ pequeno e en
cani:aaor do mundo; o retábulo e 
as irnaxes de San Pedro, San 

, Paulo e San Mamede en Camo
ta, e o imenso património de 
cultura . tradiéional cos hórreos 
de Camota -estarnos en condi-

. cións de dicer que no ~oncello 
hai máis de 600 ·cabaseiras- os 
núcleos de muiño.s e pornbais 
que. aparecen en toda parte por 
non falar do mar de Lira que é. o 
máis absoluto dos mares do 
mundo" anota, facendo a vo de 

· paxaro un .percorrldo go. que el . 
se toma en animoso cicerone. 

Francisco Naval é de Ourense e 
vive na Coruña. En 1982 descu
briu que Camota tiña un engado 
que o atrapaba. Ali confe~a que 
pasou alguns dos momentos rnáis 
felices da sua vida e desde entón 
os viciños de Lira téñeno coma 
un dos seus .. "Digo que ten unha 
forza telúrica, que da terra xurde 

algo q~e non dá medo pero te 
posue. E un lugar máxico no que 
todo é posíbel", literaturiza Fer
nández Naval asi o seu encentro 
co mar de Lira, protagonista ta- · 
mén do seu próximo poemário: 

A pesar da preséncia constante 
de referéncias literárias, o escri
tor· fuxiu da erudición. As . citas 
oferécense compondo un mosai
co no que retrata o seu xeito de 
interiorizar a paisaxe. Escrebe 
asi . tamén para os viciños de ca
da un dos concellos que inclue 
no roteiro, para que "se. decaten 
de que toda esa xente que pasou 
.poh · sua terra escrebeu dos seus 

. hórreos e da StJa cultura. Que te

. ñen un património de grande 
valor é. que cómpre conservar e 
sentirse orgullosos del". 

Pescudou tamén Femández Na
val no controvertido paso do es
critor Juan Benet por Corcubión. 

A. PANARO 

Para el é unha personaxe de "lu
ces e sombras". Ali chegou para 
emprender a construción do en
coro de Santa Uxia, operación á 
que se opuxo no seu· momento 
Femández Naval. Pero logo, se
gundo afirma, Benet sentiuse fas
cinado pola zona e promovía un
ha tertúlia á que convidaba a es
critores de toda parte. "Benet re-

. clamaba que ao rio Xallas había 
que devolverlle o caudal para que 
a fervenza volvera renacer, que 
era abrigado desentubar o mon
te", comenta. O XFJ.llas era o úni
co rio en Europa que desemboca
ba en fervenza, un fenómeno úni
co da máxica terra que está a ca
balo das Rias Baixas e a Costa da 
Morte. Gostaria Femández Naval 
que a fervenza volvese a tomar a 
sua forza. A mesma que el atopou 
un dia ao descobrir "paisaxes e es
pazos cos que xa soñara" e que 
agora oferece para que o soño se
xa compartido.+ 

. ANOSA TERRA 

Maria Campos 
'O teatro infantil 
non só non é apdiado, 
senón que se entorpece' 

Estou relendo os con to p pula
res, os de toda a vida. Fágoo na 
versión s or ix ina is e me atop 
con moitas surpresas. Como me 
adica á animación á leitura, e -
tou traballando con A que abe a 
lua? e O coelliño branco para d 
pois con tarllos aos cativo . 

Que leituras recomenda? 

A Gramática da f antasia, de Ro
dari, que é un libro para aprender 
a utilizar a fantasia. 

Vos.tecle adícase especialmente 
á animación á leitura e ao tea
tro infantil. Son os pequenos 
un público máis difícil? 

Hai que. poñerse na pel, mandar
lle mensaxes cos q ue se sintan 
identificados. Aos nenos axiña se 
lles nota cando un e pectáculo 
non lles gesta. Neste sentido o te
atro infantil é rnoi dinámico. Tes 
que aprender cada día no escená
rio en que elemento fallas. Quita
mo e poñemos elemento en cada 
función, dependendo se funcio
nan ou non. O que acontece co 
teatro infantil é que, non só non é 
apoiado, enón que é entorpecido. 
Migallas non ten u venci'n, r
que os seus espectáculo t ñ n 
men axes que n n go tan, mália 
que e tratan en clav d hum r 
nunca e critica a unha pe 
concr to. Non se n d 
nas feiras 
privados. 

Co espectáculo O cantante e as 
mulleres levan xa ano xirando. 

E seguiremos. Irnos modificán
doo e adaptándoo. Concellos po
los que pasarnos vóltannos cha
mar porque lles gesta. Irnos ás 
casas da cultura, a todos aqueles 
lugares aos que non van a maio
ria das compañías de teatro. Se· 
hai un público de dez vellos, ca
rro señoras e seis nenes, adaptá
monos a eles. Coidarnos qu~ o 
teatro debe chegar á xente. 

Corno actriz, mantén un perso
naxe no Luar, da TVG, e ta
rnén apresentou Con perdón. 
Como foi a experiéncia? 

Sérve para que che coñeza máis 
xente. A min custoume a adaptá
ción a este meio, sirnplesmente 
polo feito de ter que acostumar
me a ollar cara o piloto vermello. 
Rematei por sentirme algo cómo
da e por facelo, incl!-fSO, a gosto. + 
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A .chave de Manoel Antonio 
A primeira ocasión, nista etapa 
xornalística, na que tratéi do ex
polio dos papéis de Manoel-An- -
tonio, paréceme que foi aquí, en 
A Nasa Terra. Cando contri
buín, cun longo artigo, ao prego 
extraordinario adicado, no nú
mero do 5 de febreiro de 1998, á 
memoria de Roxerius. Pedagogo 
galeguisr:a, como rezaba o epigra-

. - fe daquil excelente e ben mere
cido suplemento. 

Titulábase o artigo de Borobó, 
publicado na última páxina, 
O inxel curmán de Manoel 

Antonio. Evocaba alí, ao princi
pio, a noble figura daquil ins
pecror de escolas, Roxelio Pérez 
González; enmarcada na sua ín
clita vila de Rianxo, onde me 
atopaba con il nos veráns dos 
anos cincoenta, e falabamos, ca-
í empre, "do eu queridisimo e 

malogrado curmán, Manoel-An
tonio, que tantos anos había xa 
que morrera, ou sobre Castelao, 
quen finara naquil tempo, ou 
acerca de Rafael Oieste, do que 
gardaba a esperanza· de volver a 
velo en Rianxo". Esperanza que 
penso se cumpleu. 

Logo lembraba nise artigo que o 
momento estelar da miña rela
ción con Roxerius ocurréu en 
Asados, preto do pazo dos Torra
dos, un ano daqueles. Cando fun 
con il, e con Domingo Garcia Sa
bell e Maximino Rodríguez Bu
ján, a abrir a habitación do seu 
curmán Manoel-Antonio, pecha
da pola nai diste o mesmo dia do 
enterro do poeta. Nunca quixera 
a mestra de Lestrove, dona Purifi
cación, proporcionar a chave da 
alcoba onde morrera eu fillo; nin 
siquera ao bo crego de Rianxo, D. 
Xo é Benito Farifia, nin ao estu
diosos da poesia da vangardia que 
tantas vegadas lle p diran investi
gar s papéis que quedaran dentro 
d cuarto ch id tant ano . 

n ue dona Pura, atend e 
tamp uc incit ión d eu 

R xeli , pra qu facilita
tudi . 

• A NAI DO POETA. D z ano 
de p is de finar seu fillo, Dona 
Pura, sendo xa me tra de L tro
ve, foi a vivir a Padrón, co seu 
irmán acerdote, D. José Sán
chez, o entón famoso cantor de 
lria, dotad da voz sagrada máis 
fermosa do país. Morto axifia 
aquil santo varón, e xubilada a 
mestra no 1943, procedeu á re
paración dunha casa que com
prara con anterioridade na rúa 
do Carmen, ou Trabanca de 
Abaixo; no barrio limítrofe· de 
Padrón e Lestrove, pertencente 
ao concello de Dodro. 

A casiña de Dona Pura estaba 
moi cerca do fogar das tías de 
Máximo Sar, quen narróu estos 
detalles, hai vintesete anos, nun 
artigo titulad~ La madre del 
poer:a. Mantiveron as tias do es
critor e xuiz de Caldas, estreita 
amistade coa nai de Manoel
Antonio, e transcurrido algún 
tempo, dado que a vella mestra 
apenas podía moverse, sen axti
da allea, pasóu a vivir coas suas 
amigas de Lestrove, que a coida
ron ata sua morte, en 1963 ,, 

Gozaba Dona Pura, ase"gún Ma
ximino, dunha vitalidade e dun 
humor especiais que a impulsa
ban, malia súa debilidade senil, 
a realizar longas excursións, in
defectibelmente piadosas, a mi
lagrosos Santuarios. Viaxes ca
paces de fatigar a xente moi re
xa, e que ela sobrelevaba mara
billosamente. Logo, nos seus de
rradeiros anos, descansaba das 
suas relixiosas xiras, sentada 
nunha butaca, vendo horas e 
horas a pantalla parva. 

Ata que un día as suas doen
zas, que foran tratadas xa 
por distintos facultativos, 

levárona a buscar remedio na 
clínica santiaguesa do Dr. Gar
cía Sabell, antigo coñecido de 
seu fillo . Coa sua capacidade de 
c nvencimento, D. Domingo 
mellorouna psicosomaticamente 
e con iiueu ademáis que, agra
decida, Dona Pura lle deixara a 
preciada chave que pechaba 
aquil oculto tesauro literario. 
Mai , a nai do poeta, quixo que 
acompañaran a Sabell na expe
dición a Asados, seu sobriño 
Roxelio, e o sobriño das súas 
coidadoras, Máximo Sar de seu
dónimo, asiduo colaborador de 
meu xomal, La Noche. 

• TRAS AS PEGADAS DO POE
TA. Dona Pura vendera a sua ' 
casa de Asados uns anos denan
tes de que confiara a chave ao 
médico internista que a trataba. 
Pero re.servara, durante algún 
tempo, sen entregar aos novos 

. donos, a alcoba chóida, onde 
morrera seu fillo. Acabábase, se 
cadra, o plazo concedido e iso 
poido ser un dos motivos que 
impulsaran á doente rnestra 
-"unha velliña enrugada e tris
te", asegún o ilustre clinico- a 
permitir que se levaran da habi
tación de Manoel-Antonio can
tos li.bros e papeis contiña. E 
non soio dela, coma xa co.ntarei. 

Acompañei nisa misión a Gar
c ia Sabell, cerro domingo de 

abril de 1956, dende Santiago 
nun coche de punto no que 
montaron en Padrón tamén 
Rogelio e Maximino, como na- · 
rraría iste deseguida no artigo, 
Tras las huellas de Manuel Anto, 
nio, aparecido en La Noche., do 
26 daquel Abril. Relatou o 
xuiz/escritor con tanta ameni- -
dade as incidencias clisa-xa his
tórica viaxe, que seguramente 
debéume quitar as gañas de re
petir nos anacos de tal mes os 
detalles do agora sensacional
ment.e chamado secuestro de 
Manoel-Antonio. 

Dourne tema, nembargante, este 
emotivo asunto pra compoñer, 
vintecinco anos despóis, unhas 
estrofas de A Rianxada; silva de 
varia lección que empezou a cir
cular no I· Congreso da Poesia 
Galega, celebrado en Vilagarcia 
de Arousa, entre os sorrisos de 
conmiseración dos poetas do 90, 
do 80, do 70 e demáis decenLos 
precedentes e aínda vivos (salvo 
xa o finado Novoneyra). Anque 
sen nengún valor poético cons
titue iste Anaco de amor a Rianxo 
a máis exacta, por única, des
cripción de semellante expolio. 
Posto que o artigo de Máximo 
Sar está interrumpido, no punto 
clave, saltando ata a descripción 
dos seguintes feítos clise dia .. 

Non sei, por_ tanto, se ler a 
Apertura da parta santa (de 
dona Pura), para maior in

formación dos asisten tes ao 
congreso de Mano'el Antonio, 
organizado pola Conselleria de · 
Cultura, que hoxe empeza; ou 
deixala pra que se volvan a so
rrir tristemente os concurrentes 
ao II Congreso de Poesía, que 
ªº_final do próximo verán, se 
reunirá tamén en Rianxo, pra 
conmemorar asimesrno o cente
n.ario do piloto da vangarda ga
lega e a poesía do mar por onde 
il navegou. Sempre, co visto bó 
dos mozos de Cachimba pala 
Paz, que s<::m moi bos e xenero
sos rapaces. • 
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Quiosque 

Alonso da 
CORUÑA. 

O Trinque . . 
Cinema en galego 
Sei quen es de Patricia Fe
rreira e Era outra vez de Xo
án Pinzás, son estreas ime
diatas de cineastas galegas. 
A obra de Ferreira cáseque 
acada o. Prémio do Público 

no ultimo Festival de Berlín 
e Pinzás apóntase aos crité
rios de Dogma. Unha boa 
ocasión de ver comp renden . 
os investimentos no audiv1-
sual galega. • 

e PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O Barco de V .. 
• CONFERÉNCIAS 

PLANEAMENTO 
URBANÍSTICO 

· No Salon de Actos da Casa 
Grande de Vilóira, onde se 
desenrolan as Xomadas de 
Planeamento Urbanístico, 
os Xoves 30 e 6 de Abril ás 
20 horas. Na Casa da Cul
tura o Luns 3 e o Domingo 
9 de Abril celébranse as 
Xomadas· de Estudo de Val
deorras: propostas didácti 
cas e cámbios socias, con 
conferéncias e exposición 
de pubicacións. 

Boiro 
• ·TEATRO 

ULTIMAMENTE 
NON DURMO NADA 
Obra que representará ~ 
compañia Teatro da Lúa o 
Venres 31 no Auditório 
Municipal. 

Bue u. 
-•CINEMA 

SHORTCUTS 
Iste Venres 31 na Casa da 
Cultura ás 22 horas que será 
cando se proxecte o curto 
de J.L. Ducid, Inmaculada, 
para logo facelo ista fita de 
Robert Altman do ano 
1993, basada en 8 histórias 
e un poe~a de Raymod 
Carver, descripción de ho
mes e mulleres tentando 
axeitarse ao mundo laboral, 
mesturando os relatos para 
formar un collage con argu
mentos e níveis múltiples 
de humor, románce e terror. 

Caldas de. Reis 
• EXPOSICIÓNS 

BALDO RAMos 
É natural de Celanova e ti
tula "Miscelánea" a mostra 
de cadros que podemos 
contemplar no Auditório 

Municipal. até o 9 de Abril. 

Cambad.os 
• EXPOSICIÓNS 

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

Cangas 
,•TEATRO 

PARELLA ABERT A 
Será cenificada pala com

. pañia Balea Branca o Ven
res 31 na Casa da Cultura. 

Carballiño 
•MÚSICA 

Duo DE SAXOFONES 
Darán un concerto; no Au
ditório Municipall iste Venres 
3 i ás 19:30 horas. 

Carballo 
•TEATRO 

MORTE ACCIDENTAL 
DUN ANARQUISTA 
De Dario Fo, é levada ás tá
boas pÜlo Teatro dn Morce
go baixo a dirección de Xo
án Cexudo e con Celso Pa
rada, Salvador del Rio, Da
mián Contreras, Miro Ma
gariños e Casilda García no 
reparto. Basada nun feito re
al, ocorrido en 1921 nos 
EEUU, onde un imigrante 
italiano "caeu" desd~ o -an
dar 14 da comisaria central 
de New York. Iste Xoves 30 
no Awlitório Municipal. 

ÑIQUI~ÑAQUE 
Por Ollomoltranvia o vin
deiro Xoves 6 de Abril na 
Casa da Cultura. 

A Coru.ña 
•CINEMA 

CGAI 
A Sala de :Proxeccións do 
Centro Galega de Artes da 
lmaxe encóntrase en Durán 
Loriga 10 e nela poderemos 

contemplar, iste Xoves 30, · 
¿Quien me· quiere a mi!, de 
Jose L. Sáenz de Heredia 
(España, 1936), dentro do ci· 
clo adicado a Buñuel xa que 
é o produtor, que ven senda 

· unha comédia conxugal para 
maior lucimento da roxa ne
na e cantante Mari Tere, que 
se tece arredor do divórcio 
dos país. E, o V emes 31, den
tro das Sesións Especias, High 
Art (EE W, 1998), de Lisa 
Cholidenko que nos mostra á 
xove e ambiciosa Syd, que 
traballa nunha revista de fo
tografia, e que un dia entra 
no apartamento da sua vici
ña Lucy, coñecida fotógrafa 
uns anos atrás, retirada dos 
circuítos comerciais e vive 

... con Greta, actriz que traba
llou con Fassbinder. Ambas 
ás 20:15 horas. 

• CONFERÉNCIAS 

CASTELAO 
NA II REPÚBLICA 
A Fundación Castelao, A. 
C. "A. Bóveda", A.C. "O 
Facha" e o Foro Cívico, en 
colaboración coa Funda
ción Caixa Galicia, organi
zan un ciclo de conf eréncias 
baixo o título xenérico de 
Ano Castelao. lste Xoves 30 
babeo o título de Castdao: 
a enúgración e o esílio con 
Bieito Alonso, Pilar Gar
cía Negro e Xurxo Souto, 
moderados por Luís Ma~. 
A derradeira está programa
da para o Xoves 6 e nela fa
larán Francisco Rodríguez, 
Lino Braxe e X.M. Núñez 
Seixas, moderados por 
Francisco X. Peña Diaz e 
baixo o título de Castelao 
político: méncia do na.to-

O pazo- de papel 
Adaptación dos relatos O pazo de 
papel, de José Zafra, e Os negocios do 
sr . Gato, de Gianni Rodari, será ce
nificada pola compañia Teatro Bu
ratini, dentro da campaña de teatro 
escolar e animación á leitura patro
cinado pala editorial Anaya, iste 
Xoves 30 no Coléxio San Narciso de 
MARlN; o Venres 31, ás 11 e 
12:45 horas, na Aula de Cultura de · 

CURTIS; o Luns 3 de Abril, ás 
10:30 e 12:45, no Coléxio Público 
da Barcala (CAMBRE); o Martes . 
4, ás 10, 11:30 e 13 horas, no Colé
xio Público de ARES; o Mércores 
5, ás 10:30 e 12, na Casa da Cultura 
de BERGONDO; ise mesmo dia 
pero ás 18 horas, no Coléxio Grande 
Obra de BETANW8~5:_ Xoves 6, 
na Casa da Cultura de !UHEIRA. • 

nalisrrw. No Centro de Es
tudos de Caixa Galicia, na 
Ronda de Nelle 31, ás 
20:30 horas. 

SANTIAGO 
\:ASARES QUIROGA 
E o protagonista do ciclo de 
conferéncias que organiza o 
Ateneu Republicano e o 
Concello, e, iste Xoves 30 
ás 20 horas no Quiosque 
Afonso, poderemos escoitar 
a Luís Lamela. 

• EXPOSICIÓNS 

FAMÍLIAS 00 MUNDO 
É como se titula a mostra fo
tografica do estadounidense 
Peter Menzel que recolle 80 
imaxes coas que pretende re
tratar ás famílias médias de 
30 países do mundo. Até o 
25 de Xufio na Domus. 

SAL V AOOR DALí 
Mostra adicada a iste autor 
no Quiosque Afonso, mer
cede a F undaci6n La. Caixa, 
até o 23 de Abril. 

XosÉABADE 
Mostra a sua obra na Sala 
de Exposicións do Centro 
Cultural "S. de Madariaga" 
até o 2 de Abril. 

ALVIN 

Ñiqui· 
Ñaqueé 
representada 
por Ollomol· 
tranvía o 
Venres 31 e 
Sábado 1 
de Abril en 
VIGO, para 
ovindeiro 
Xoves 6 de 
Abril 
estarán en 
CARBALL.O. 

H:istória da Galiza en cómic 

LANGDON COBURN 
Con 22 anos é membro da 
Photo Secession., fundada por 
Alfred Stieglitz, e que tanto 

contribui a elevar a fotografla 
á categoria de arte de rnanei
ra definitiva A exposición 
reune unha escolma das suas 
paisaxes, retrat05 de artistas 
coec:áneos e esruclU5 vortográ· 
ficos, até un facer un total de 
14 7 obras de Alvin Langdon 
(Boston, 1882-1966), que 
poderemos contemplar na 
Furulaci6n Bczrrj¿, até o 4 de 
Xuño, en exclusiva para o Es
tado. Organizada polo Museu 
Internacional de fotografia e 
Cinema George Eastman 
House de New York. 

Especialmente pensada 
para a educación secun
dária pero que pode ser 
visitada por calquer per· 
soa que teña curiosidade 
por cofiecer a história 
diste país, a través áe 24 
murais con textos expli
cativos. Deseñada por A 
Nosa Terra e Pepe Ca
rreiro está patrocinada 

por Caixagalicia e pode
rémola contemplar, até o 
16 de Abril no Centro 
Cultural Municipal do 
PORRIÑO; até o 14 de 
Abril na Sala de Exposi
cións do Concello de 
CELANOVA; e do 31 
de Marzo ao 16 de Alnil 
no Instituto de Bacharelato 
deCEDEIRAt 

~ O COLECCIONIS-
TA DE OSOS. Un ex:

detective eivado, especialista 
en resol ver crimes, ax.uda a 
unha policía .moza a esclare· 

AooLFONAYA 
Até o 10 de Abril pOdere
mos ver ista mostra, na Sala 
de Exposicións da ClG 
(Ronda de Nelle 11 B), d 
cadros polftico-s indicais 
confeccionados con obxec
t05 que en ocasións se utili· 
zan como meio de represión. 

AGUSTÍN lBARROLA 
Bosques en miniatura feítos 
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. lbarrola é coñeci
do, sobre todo, polas suas 
intervencións na narureza 
como a realizada hai pouco 
no Rexo, en Allariz. 

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

MONCHO AMIGO 
Mostra a sua última produ
c ión no Museu de Arte 
Contemporánea Uni6n-Fe
nosa (Avda. de Arteixo 
171), baixo o título de "O 
ar do péndulo". 

ROY LICHTENSTEIÑ 
"Imaxes reconocíbeis" unha 

Os 
papaqueixos 
dan un 
concerto, 
que serve 
para a 
presentación 
doseu 
primeiro 
disco, iste 
Venres 31 
no Praia 
Clube da 
CORUÑA, a 
partir das 
23 horas. ,, 
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...... ~ ................. . 
El flor~do pensil 
Obra que na actualidade cenifi
ca a compafiia Tanttaka Tea
troa e que poderemos contem
plar o Xoves 30 no Auditório 
Municipal de LUGO; o Venres 
31 na Casa da Cultura de V1 .. 

LAGARCIA; · o Sábado 1 de 
Abril no Auditório Municipal de 
N ARÓN; o Domingo 2 de 
Abril no Auditório Municipal de 
VILALBA; e o Xoves 6 no Au
dit6rio Municipal de FERRO L.+ 

O debuxo 
no s. JOC, 

móis de 
setenta obras 
que podemos 

ollar no 
Museu 

Provincial de 
WGO.Á 

direila, 
&ludo para 
a cabeza de 
Montsenot, 

de Julio 
Gom:ález. 

das máis importantes e repre
sei:itativas mostras sobre este 
artista, considerado como un 
cualificado expoñente da 
Pop Art, e que está composta 
por 123 obras entre escultu
ras, pinturas e obra gráfica. A 
exposición foi organizada po
lo Conselio Nacional para a 
Cultura e as Artes e o Museu 
do Palácio de Belas Artes de 
México e podémola ollar na 
Fundación Barrié, de 17 a 
21 :30 h; até o 23 de Abril. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DAGAL[ZA 
Dará un concerto, o Venres 
31 ás 20:30 horas, no Paio 
da Ópera. Iste mesmo recin
to serve para o concerto da 
Orquestra Sinfónica da 
Galiza o dia anterior, iste 
Xoves 30 ás 20:30 horas. 

l UNGE DEUTSCHE 
PHILARMONIE 
Estará, o Sábado 1 de Abril 
no Pazo da Ópera, baixo a 
dirección de Steven Sloane 
e con Frank Peter Zimmer
mao, como solista, interpre
tando obras de Hector Ber
lioz e Samuel Barber. 

42ND STREET 
A cargo da Manhattan Mu
sical Theat.re New York, no 
Pazo de Congresos e da 
Ópera, o Domi.ngo 2 ás 
20:30 horas. 

•TEATRO 

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

Culleredo 
•TEATRO 

PíFAN TEATR 
Repr ntará a obra Que 
pasa coas dependentas do 
grandes annacéns ao cum
priren os 50?, Venres 31 
na Casa da Cultura. 

Curtis 
• EXPOSICIÓNS 

CERTAME 
l. DIAZ PARDO 
Escolma das mellores cria
cións presentadas a iste cer
tame de artes plásticas que 
recolle os traballos, de pin
tura á escultura e utilizando 
diversas técnicas e mate
riais, dun total de 19 artis
tas. Na Casa da Xuventude 
até o Mércores 5 de Abril. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓN$ 

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

MIGUEL DOCAMPO 
Colga os seus lenzos, até o 
15 de Abril, na galería Sar
gadelos. 

A INDUMENT ÁRIA 
NOS S. XIX E XX 
Organizada pola agrupación 
folclórica Tequexetéldere, a 
U Mostra Etnográfica quer 
achegar ao público os tipos 

de vestimenta utilizados na 
Gali.za nistes séculos. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

NAT ÁLIA LEMA 
Ten unha mostra de pintu
ra, no Ateneu onde estará 
ate o 4 de Abril. 

EsP AÑA S. XX. 
CENAS DE TRABALLO 
Producida polas fundación 
10 de Marzo e 1 2 de Maio, 
fai un percorrido pola his
tória do traballo na Espafia 
do século XX. No Centro 
Cultural Carvalho Calero. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

Fiz PEDRouzo 
Mostra as suas fotografías 
no pub A lus do candil. 

0 DEBUXO NO S. XX 
Máis de setenta obras a tra
vés da que podemos coñecer 
as diferentes pautas que o de
seño marcou segundo os mo
vimentos artístico.5 ao Longo 
do século. Da arte figurativa 
á abstracta. No Museu Pro
vincial até o 30 de Abril. 

SANTOS lÑURRIET A 
Titula "A illa" a :eolección de 
pinturas que exibe na galería 
Clérigos, até p 11 de Abril. 

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

•MÚSICA 

GLORIA GEBEROVICH 
Acompañada da guitarra e 
do catro, perrnrre o amplo 
panorama da música arxen
tina, de onde é ela, e latino
am ricana, sen esquecer ver
si6ns libres de tangos fatais. 
O Venres 31 no Clube de 
Arte e Música Cla\iicémbalo. 

Maza ricos 
• EXPOSICIÓNS 

PRÉMIODE 
FOTOGRAFIA L. KSAOO 
Os traballos participantes 

F'estas 

DACACHEIRA 
Celébrana en Caldelas 
de Tui (Pontevedra), o 
Domingo 2. 

DA LAMPREA 
O Sábado 1 e o Do 
mingo 2 en Pontecesu
res (Pontevedra). 

DA.OSTRA 
En Arcade (Pontevedra). 
iste fin de semana. + 

niste concursó da Deputa
ción coruñesa na Casa da 
Cultura-da Picota-

Moaña 
•MÚSICA 

DuoGónco 
Formado polos guitarristas 
vigueses Francisco Gamallo 
e Inácio López, están espe
cializados no repertório clá
sico español e nas músicas 
populares latinoamerica
nas, fundamentalmente de 
Cuba, Brasil e Arxentina. 
Estarán o Sábado 1 de 
Abril no Café-teatro do 
Real a parti.r das 23 horas. 

Mondarb 
•MÚSICA 

MARlAOOCEO 
A cantante galego-portu
guesa dá un concerto, no 
Centro Social de Caixa 
Pontevedra, o Sábado 1 de 
Abril ás 21 tioras. 

Mo.nforte 
• EXPOSICIÓNS 

J .L. PÉREZ ALÁEZ 
Colga as suas pinturas, até 
o 24 de Abril, na galeria 
Sargadelos. 

AGALIZA 
HAI UN SÉCULO 
Percorrido a traves 44 pos
tais fotográficas, proprieda
de de X.L. Martínez Monte
ro, tomadas enue 1900 e 

-1904, pala fisonomía do país 
e das suas xeni:es. Na Casa 
da Cultüra até o 14 de Abril. 

Ourense 
•CINEMA 

DlES !RAE 
Na Casa da Cultura en se
sións de 20:30 e 23 horas, o 
cine-clube "P. Feixó" pro
xectará ista fita, de Carl 
Theodor Dreyer (Dinamar
ca, 1943), baseada en feítos 
históricos e que narra como 
unha muller é condeada á 
fogueira acusada de bruxeria. 
Fita de estética perfeita só 
equiparábel á sua meticulosa 
elaboración psicolóxica. 

· • EXPOSICIÓNS · 

GONZALO SICRE 
O gaditano titula "Precipita
ciones" 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 conto con 
ar de atemporalidade. 

TUTANKHAMON 
As imaxes do descubrimen
to do tesouro bai.xo o deser
to exípcio, na Sala de Ex
posición da Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense. 

J.' LORENZO MACIAS 
Mostra a sua pintura, até o 
15 de Abril, no ~teneu. 

PRENSA CLANDESTINA 
NO FRANQUISMO 
Producida pola Fundación 

1 O Marzo-, recolle· unha es
colma de 50 cabeceiras das 
máis significativas que se 
editaban durante a ditadura 
franquista (CC 00, e ou- · 
tros sindicatos e partidos 
políticos). Na Faculdade de 
Ciéncias. 

•MÚSICA 

MUTENROHI & 
CRISTINA PATO .. 
Estárán o Venres 31, a par
tir das 20:30 horas, no· Pa
lácio "Paco Paz". 

•TEATRO 

LAS MANOS 
DEMI ABUELA 
Teatro escolar a c_argo de 
Teloncillo, no Conservat6-
rio Oficial de Música, iste 
Xoves 30 e Venres 31. 

Pontee.eso 
•CINEMA 

TÁXI 
Organizado pola Aso 
ciación Cultural Xuvenil 
"Monte Branco" dentro do 
proxecto Xove 2000, os 
Venres a partir das 22:30 
horas proxectan distintas fi
tas ·e iste dia 31 tócalle a 
T áxi¡ pcq o 7 de Abril será 
Asterix e Obelix e para o 
14 American Pie . Ade
mais, os Sábados, -ás 22:30 
horas, organizan distintas 
actividades como por exem
plo iste 1 de Abril que con
tan coa Escola Municipal 
de Teatro de Laxe. 

Pontecesures. 
•MÚSICA 

Duo DE SAXOFONES 
Dan un concerto, iste Xo
ves 30 ás 20:30 horas, oa 
lgrexa Parroquial, patrocina
do por Caixa Pontevedra. 

Ponteved.ra 
•CINEMA 

PEQUEN O 
GRANDE CAZADOR 
Dirixida a centros escolares 
dentro do programa de 
Educación en Valores, pro
xectarase o Luns 3 e Mar
tes 4 ás 10 e 12 horas no 
teatro Principal. 

0 PAI DE M IGUELIÑP 
"Castelao. Da literatura ao 
cinema", colóquio e pro
xec~ión da fita de Miguel 
Castelo O pai de 
Migueliño, o Martes 4 ás 
16 e 18 horas, e o Mérco
res 5 ás 10, 12, 16 e 18 ho
ras no teatro Principal. 

• CONFERÉNCIAS 

XORNADAS CASTELAO 
Organizadas pola A .C . 
"Maio Longo" e coa colabo
ración do Ccincello, desen
volveranse na galería Sar
gadelos ás '20:30 horas. lste 
Xoves 30 será Clódio Gon
zález, etnógrafo, quen fale 
sobre o Castelao funcioná
rio de estatística. E o Ven
res 31, Fernando M. Vila
nova, catedrático de debu
xo, farao sobre a Color, 
forma e pensamento na 
arte de Castelao. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••• 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO E OTEA TRO: 
CENOGRAFIAS · 
Organizada polo Museu de 
Pontevedra en colaboración 
coa Fundación Barrié, pode
mos contemplala no Eclifí
cio "Sarmiento" do museu 
pontevedrés. 

LOS IDO 
O artísta plástico ponteve
drés ten unha mostra da sua 
pintura, até o 7 de Abril, no 
teatro Principal á que titula 
"2 centos para o 2 mil", e 
que ten como compoñentes 
básicos a forma e a cor . . 

XESUS SIEIRO . 
Mostra as suas pinturas na 
Sala de Exposición do teatro 
Principal até o 7 de A~ril. 

CHELO MA TESANZ 
"En ocasións a arte está on
de menos se espera. Moitas 
veces non só depende do 
traballo do artista, senon 
doutras cinrcunstáncias que . 
lle son alleas e que, a miu
do, veñen da man da casua
lidade", palavras da propria 
Chelo que poden valer para 
presentar a sua mostra na 
galeria Anexo, até o 17 de 
Abril. 

XAVIER Mul.Ños 
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. . 

CASTELAO 
PARA CRIANZAS 
Mostra deseñada por Pepe 
Carreiro e na que através de 
deseños e textos explicativos 
nos aclaran a vida do ilustre 
nacionalista. No Pazo da 
Cultura, promovida por iste 
periódico e o ·concello pon
tevedrés, até o mes de Maio. 

•MÚSICA 

TANGATA 
É un cuarteto que se adica 
aó tango e presentarán, o 
Venres 31 ás 20:30, o disco 
"Como en octubre" no tea~ 
tro 'Principal. Entradas a 
1.000 pta. 

CHAMPURRADA 
Cuarteto rockeiro de Poio 
cunha maqueta titulada ''Es
paña va bien" e outra en ca
~i.ño q1:1e s; chamará :'Mí-
nimo trmta , que estaran, o 
Sábado 31 ás 23 horas, no 
Camawey. Entrada 300 pta. 

ÜRQUESIBA G.ÁSICA 
NAOONAL DE LITIJÁNIA 
Dirixida por Saulius Son
deckis , dará un concerto, 
o Sábado 1 ás 21 horas, no 
Auditório do Pazo da Cul
tura. Entrada 500 pta. 

•TEATRO 

ÜS VELLOS NON 
DEBEN NAMORARSE 
De Castelao, polo Centro 
Dramático Galego, baixo a 
dirección de Manuel Areo
so, e con Alfonso Agra, Pi
lar Alonso, César Cambei.ro, 
Marian Carballal, Xoan Ca
sas, Nekane Femández, Xo
an C . Mexuto e outros no 
reparto, o Xoves 30 e Yerlres 
31 ás 21 horas. Taquilla te
lefónica no 986 896 528. 

VOLPONE 
Será cenificada pola com
pañia Suripanta o vindei.ro 
Xoves 6 e Venres 7 no tea- . 
tro Principal. 

Santa Comba 
• LEITURAS 

LIBROS GALEGOS 
Coniemorando o Ano Cas
telao; no Centro Municipal 
de Cultura, coa preséncia de 
algunhas das máis coñecidas 
editoriais do país. A maiores 
poderemos contemplar a 
mostra do humorista e ca
ricaturista Local A. Tomé. 
Até meados de AbriÍ. 

~santiago 

• CONFERÉNCIAS 

XORNADAS CASTEL~O 
Rematan as xomadas orga
nizadas polos CAF na Fa
culdade de Xeografia, Histó-
r ia e Arte coa charla de 
Paulo Porta que f.tlará sobre 
A arte na guerra iste Xoves 
30, ás 20 horas. Pero conti
nuan na Faculdade de Me
diciña, e o Luns 3 haberá a 
proxección de un Audiovi
·sual sobre Castelao; o Mar-
tes 4, a mesa redonda Os 
partidos políticós e' Caste· 
lao con representantes do 
PP, BNG e PSOE; e o Mér
cores 5, Homenaxe a Caste
lao e recital poético. Todos 
os actos serán-ás 20 horás. 

IX XORNADAS DE 
LITERA TURA INFANTIL 
EXUVENIL 
Véñense celebrando ·na Au
la de Cultura da Fundación 
Caixa Galicia e o Venres 
31, de 18:30 a 20 horas, Mi
guel V ázquez Freire falará 
sobre -O comentário crítico 
da ilustración na literatura 
infantil; e de 20:15 a 21:45 
realizarase a titulada Ten
cléncias actuais na crítica 
da literatura infantil por 
Felicidad Orquin. 

• .CINEMA 

Ü GUION É A ESTRELA 
Ciclo organi.zado polo depar
tamento de Cultura do Con
cello e que se ven desenvol
vendo, no teatro Principal, 
desde o Luns 27 e chega até' 
o Domingo 2. Estamos a 
tempo de ollar Carta a 3 es· 
posas, de J.l. Mankiewicz, o 
Xoves 30 ás 18 horas, o Ven
res 31 ás 20:30, e o Domingo 
2 ás 23 horas; Mumford,de 
l. Kasclan, poderemos vela 
iste Xoves ás 20:30; Limbo, 
de John Sayles, iste Xoves ás 
23 e o Domingo ás 20:30; O 
caso Winslow, de David 
Mamet, o Venres ás 18:30, o 
Sábado ás 20:30, e o Domin
go ás 18; Election, de A. 
Payne, o Venres ás 23 horas, 
e o Sábado ás 18; e Xúlio 
César, de J.L. Minkiewicz, _ 
o Sábado ás 23 horas. Entra
da a 400 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

0 FASCINANTE 
MUNDO DAS ABELLAS 
Co gallo do XX aniversário 
da Asociación Galega de 
Apicultura (AG~), do 3 ao 
9 de Abril en Area Cen
tral, poderemos contem~lar 
a exposición didáctica divi
dicla en catro seccións: A 

O 1,,,. "' d .. t .. . -ap1.s ,o carp1n e1ro 
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Gótico 
estará o 
Sábado 1 no 
Café-featro 
do Real de 

- MOAÑA. 

Representación teatral da obra de 
Manuel Rivas por Sarabela Teatro 
o Xoves 23, ás 20:30 horas, no Au
ditório Municipal das PONTES; o 
Venres 25, ás 20:30, no Auditório 

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 ~eatro 
Rosaba de Castro da CüRUNA. t 
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O Trio 
Novak, 

conxunto de 
vento de 
cámara 

-..pañado 
f\le soprano 
e barítono, 

don un 
concerto 

didactiéo ó 
Venres 31 

ás 11·horas 
no Aaidilürio · 
da ·aatiza'ile 

SANTIAGO. 

ANOSATERRA 
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························································~~--~~ ............ . 
apicultura a través dos tem
pos; A arte na apicultura; 
A cidade das abellas; e o 
Fascínante mundo das abe
llas, fruito da colaboración 
de distintos museus 'apíco
las europeus e asociacións 
da Galiza e Portugál. 

FERNANDO PEREIRA 
O pint0r coruñés ten unha 
mostra, titulada "lcm:1ográ
fica galega 2000", ·na gale
ria ]ose Lorenzo, composta 
,por 130 cadros e 200 de~e
ños relativc_¡s· ao folclore ga
lego e que se completan 
con catro pezas escultóri
cas. Até o 12 de Abril. 

FRANCISCO LEIRO 
O coñecido escultor galego 
é motivo dunha exposición 
no CGAC que permite un
ha visión retrospectiva da 
sua evolución criativa des
de 1987 até a actualidade. 
Poderemola contemplar 
até o 28 de Maio. 

ELISA SIGHICELU . 
Ainda q~e nacida en T or:i~ 
no en 1968, vive ·e traballa 
en London e ista é a primei
ra mostra indhridual que 
consta de 24 obras resultado . 
dun proxecto específico rea
lizado tras unha visita a 
Santiago.,série de fotografias 
a cores montadas sobre ple
xigás con caixas de luz, ade
mais de duas 'pai'saxes:-nebu
losas e difumindas, dosarre
dores da capital ·galega. -Até 
o 28 de Maio no CGAC. 

LORIS CECCHINI 
Natural de Milano, ista é a 
sua primeira exposición in
dividual no Estado, leva a 
cabo unha investigación 
sobre a representación fo
tográfica mesturando téc
nicas dixitais con interven
cións manuais. No CGAC 
até o 28 de Maio. 

ISAAC DIAZ PARDO 
Mostra de cartaces na Sala 
de Exposicións do Coléxio de 
Arquitectos até o 6 de Abril. 

Xuruco MARTIÑO 
Titula "Batente" a colec
ción de pinruras que pode
mos contemplar na galería 
SCQ até o 19 de Abril. 

ÜSÚLTIMOS 
DE FILIPINAS 
Cento cincuenta foto~as, 
moitas inéditas, ademais de 
entrevistas cos descendentes 
dos integrantes do Destaca
mento Baler, que defende
ron unha igrexa durante un 

Convocatórias · 
ÜURENSE EN PÉ DE FOTO . . : · coD;sistente_en 4 dias de estadía. para 2. 
A Concelleria de ·cultura e ·o éolectivd · persoas en Ogrobe, a gastos pagos, in- · 
"Foco libre" convocan a todos cantos fo- cluíndo visitas ao ~quariumgalicia-ac
tógrafos queiran a ista seiunda edición . . qua.visión e a partic~pación nas activida-
coa finalidc,tde de reflectir, a través da5 des que ali ~ organic~n; un 22 prémio 
imaxes, a visión da realidade ourensá no de igual valor pero valedeiro por tres 
ano 2000 e durante os vindeiros·20 e 2-1 _ · días; un Y1 idéntico pero por 2 días; 
de AlJriL Só poderán participar 25 per- ademais de 4 accésit consistentes en .2 
soas ás que se lle confirmará a sua inclu- entradas para o acquariumgalicia e un lo~ 
sióri. As persoas deberán envµir unha fi~ te de libros. Pode participar calquer per- · 
cha onde figuren o nome e ai:>eliaos, te- soa que o desexe agás as da Xunta Di-
léfono de contacto, vinculación acadé- rectiva de ADEGA ou do Consello de 
mica e profisional coa fotografía asi co- Redacción de Ce'(Tl4, traballores do ac-
mo calquer outra suxeréncia ao apartado quariun ~si como calquer familiar direc-
219 de Ourense espeficando no sobre to·destes. O tema ser~ o Meio Ambien-
"Colectivo Foco Libre", II edición "Ou- te en calquer variante. Os orixinais te-
rense en pé de foto". O prazo de recep- ~un mínimo de 10 x 15 cm. e un má-
ción péch_ase o vindeiro 10 de Abril. A x1mo de 21 x 30, podendo ser en cal-
organización encarregarase da manuten- quer técnica sempre que sexa sobre pa-
ción e hospedaxe desde o xantar do dia pel fotográfico (non diapositivas ou ne-
20 até o xantar: do 21, ambos irlcluídos. gativos). Os orixinais enviaranse a ADE-
Os participantes poderán· realizar 0 tra- GA, Rua de Touro 21, lº . 15.704 de 
hallo en calquer soporte fotográfico. Santiago, antes do 15 de Xuño diste 
Quince días depois da convocatória de- ano. Por tras da fotografia há figurar o 
berán enviar ao mesmo apartado tres nome do autor, enderezo· e teléfono, 
obras do seu material en.formato grande ademais do·título da obra. Non poderán 
para a exposición colectiva (máx. 50 x concursar obras xa presentadas a outro 
70), sen nengun tipo de montaxe; isas concurso. Os autres ceden os direitos a 
mesmas obras en formato pequeno para AoEGA, Cerna, acquariungalicia e ac-
incluír no catálogo. Na envoltura debe quavisión galicia. A medida que se reci-
figurar en letras ben grandes ''Non do- ban os orixinais pasarán a formar parte 
blar". A organización non se sresposabi- dunha exposición no acquariumgalicia. 
liza dos deterioros que se poidan produ- O fallo do Xúri é inapelábel e realizara-
cir no envio. Avisarase con antelación se o 1 de Xullo de 2000 . .Cada concur-
da abertura da exposición, que formará sante só poderá recebir un prémio. 
parte do próximo Outono Fotográfico. 
_Rematada a exposición as obras pasaran 
a formar parte do arquvio fotográfico do 
Concello de Ourense que poderá utilíza
las sen rnanjpulación nen recortes e ci
tando sempre ao seu autor. 

I CONCURSO FOTOGRAFICO . ~ 
MEIO-AMBIENTAL CERNA 

·Convocado por ADEGA con motivo do 
s~u XXV aniversario, ten un 1 º prémio 

.:.J.· 

PRÉMIOS 
DA DEPUT ACIÓN DA CORUÑA 
Trátase do III Certame de Artesanía 
"António Fraguas Fraguas" nas modalida
des de artesanía tradicional e contempo
ránea, dotado con 500.000 pta. por 
modalidade e na que tamén se adquirirá . 

·obra por un importe máximo de tres mi
llóns repartidos equitativamente entre 
ambas formas, o prazo de admisión rema-

... 

ta o vindeiro 15 de Abril; do III Prémio 
· de Literatura Infantil "Raiña Lupa" para 
· persoas de calquer nacionalidade para 

obras escritas en galego, inéditas e non 
premiadas anteriormente e cun único 
prémio de 1.000.000 pta. rematando o 

. prazo de admisión o vindeiro 15 de Xullo; 
. do XII PrémÍo de Narrativa "Torrente 
Ballester" para pers~as de calquer na
cionalidade e obras, inéditas e no~ pre
miadas anteriormente, en galego ou cas
telán e cun único prémio de 3.000.000 de 
pta. rematando o prazo de inscripción o 
vindeiro 1 de Xullo; do IIl Prémio de En-

, saio "Manuel Murguia" para persoa de 
calquer nationalidade que presenten en
saios históricos referidos á província da 
Coruña, inéditos e non premiados con 
anterioridade, dotado cun único prémio 
de 1.000.000 de pta, o prazo de admisión 
remata o 30 de Setembro diste ano; do 
IV Prémio de Criación Fotográfica "Luís 
KSado" para calquer persoa, maior de ida
de, que presente unha série, cun mínimo 
de 6 e un máximo de doce fotografias (30 
x 40), relativas a Galiza, dotado cun úni-

. co prémio de 1.000.000 de pta o prazo d 
admisión remata o vindeiro 31 de Maio; 
e o X Prémio de Poesia "Miguel González 
Garcés" para autores de calquer naciona
lidade e obras inéditas e non premiadas 
con anterioridade, en galego, de tema li
bre e cunha extensión non menor de 
trescentos versos, dotado cun único pre
mio de 1.000.000 de pta. o prazo de ad
misión remata o 15 de Abril diste ano. 
Máis información na Deput;:lción da Co
ruña: Avda. de Alférez Provisional s/n, 
15.006 A Coruña. www.dicoruna.es 

BECAS PARA ESTUOOS DE 
POSTGRAO OU lNvEsrIGACIÓN 
Están convocadas por Caixavigo e Ou
rense e cada beca irlcluirá os gastos de 
desprazarnento, matrícula, seguro de ac
cidente e enfennidades, gastos de aloxa-

mento, manutención e libro por un im
porte máximo de 1.200 etiros. O periodo 
de disfrute será de un curso ou, como 
máximo, 12 meses. As persoas interesa
das en solicítalas deberán ter nacido a 
partir do ano 1968, incluído; ser galegas, 
ou fillos de pai ou nai'galega, ou residen
te na Galiza polo menos durante os dous 
últimos anos; ter titulación universitária 
superior dos últimos 5 anos (8 para MlR, 
BIR, FIR, QUlR, doui:orados, etc.), e bon 
expediente académico; os cursos no ex
trarixeiro ou centros españois non esta
tais deberán ser homologados. O prazo · 
de apresentación de solicitudes remata o 
28 de Abril diste .ano e a documenta
ción pódese entregar en calquer sucursal 
de Caixavigo e Ourense onde tamén se 
informará máis polo miudo ao igual que 
no telf. 986 828 089 ou no correo elec
rrón ico areasociocultural@caixavigo.es 

IV CONCURSO DO CONTO 
ÜALEGO DE P ARAÑOS 
Convocao a Asociación de Viciños de 
Paraños, O Covelo (Pontev dra), e 
nel pode panicipar calquer persoa con 
unha ou máis obras en galego, de tema 
libre, inéditas e orixinais, cunha es
tensión mínima de Z fólios e máxima 
de 1 O, a man ou a máquina por unha 
só cara. Estabelécense tres categorias: 
infantil (menores de 10 anos); xuvenil 
(entre 11 e 16 anos); e adultos (a par
tires dos 17), habendo dous prémios 
por categoria que se entregarán nos 
actos do Dia das Letras Galegas. As 
obras deberanse remitir á Xunta Di
rectiva da A.V , 36.877 Paraños - O 
Covelo (Pontevedra), fucendo constar 
o título, lema e idade do autor ou au
tora, en sobre aparte, pecho, deberán 
figurar os dados compleros. O prazo de 
apresentación remata o 30 de Abril 
disi:e ano. As obras participantes pasa
rán a ser propriedade da asociación. t 

ano após ter rernat~da- a gue; 
rra, compoñen .. esta mostra 
coa que se pretende des
montar a Visión que o fran-

. quisrrío deu dist.e feíto. No 
Museu do Pavo Galega. 

CARDEAL QUIROGA 
Mostra de retratos e diversos 
obxectos, baixo o título Imo.
xes dunha. história, que se en
contran na aula "Felipe Ne
r i" do I ns ti tu to T eolóxico 
Compostelán. Entre os retra
tos encóntrase alguns asina
dos por Felipe Criado, A. 
Moragón, M;i Paz Camps, 
A Barreiro Vázquez, Segun
do Hévia, Prego de Oliver, 
Aurora Postiguillo ou Rodrí
guez RiaL · 

do AwÍitóriÓ. de Galiz; do até _. .. :xia da iñfo~ación senói-t ta
o 11 tleXuño. mén a interacción humaria e 

LAVANDEIRA 
Mostra os seus deseños no 
pub Modus Vivendi. . . . 

EvALooTZ 
A austriaca afincada en Ma
drid iniciouse dentro da 
plástica postminimalista, 
centrándose progresivamen-

a ·comunicación 'ailimal.~Re
-fráns que unen Europa. Via

xar no tempo coñecendo as 
cultui-as a través da escrita. 
Falar cun ordenador na tua 
língua e il traducirao á sua. 
Fai de director dunha or
questra virtual. Os paxaros 
teñen línguas e dialectos. 
Como se comunican os ca
chalotes ... Até o 3 de Xuño 
no Museu do P0110 Galega. 
As visitas de grupos terán 
que ser concertadas co De
patamento de Educación .no 
telf. 981 583 620. 

mara a~ompañado de J itka 
Sovobodova, soprano, e 
Alex Hendfych, barítono, 
ambos da Opera de Praga, 
e dirixidos por Jaroslav Kr
cek, que dan un concerto 
didactico o Venres 31 ás 
11 horas no Auditório da 
Galiza. No programa obras 
de W .A. Mozart As t1odas 
de Fígaro , O rapto no Serra
llo e Don Gicwanni. 

vida e amores de Don Esme- , 
raldirlo da Cámara Mello de 
Lima e Galo de Portugal" . 
Coprodución do Centro 
Dramático Galego, Teatro 
do Noroeste e o Centro 
Dramático de Viana do 
Castelo, poderemola ollar 
no Salón Teatro do 31 de 
Marzo ao 30 de Abril en 
funcións, os Mércores, Xo
ves e Domingos ás 18 horas; 

fuTCXJRAHA EsPAÑOLA 
CoNTEMPORANEA 
Denominada "Proposta 
99", poderémola ollar, na 
Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galicia, 
até o 29 de Abril. 

PILAR DE ARÍSTEGUI -
"Hacedores de América" ti
túlase ista exposición, ubica
da na Casa da Parra, e que · 
presenta unha série de obras
relatos ao xeito das ilustra
cións do códices antigos. 

MARIANO ÜRUEIRO 
É fotógrafo e mostra a sua 
série "Vacas" no pub At1an
te (Cantón de San Bieito). 

EDUARDO CHILLIDA 
O escultor dónostiarra reune 
pérto de 80 obras a través 
dun percorrido cronolóxico 
que serve para aprezar as dis
tintas etapas da sua obra 
plástica. Obra sobre papel: 
debuxos e formas onde o co
llage toma unha nova forma 
do concepto escultórico; Te
rras ~hamotas: obras realiza
das en terra cocida; Mode
los: maquetas realizadas en 
pequenas dimensións; ade
mais de outra pezas de acei
ro, ferro, alabastro ou grani
to. Na Sala "I. Diaz Pardo" 

. _te cara o campo da escultura 
e da irlstalación. Iste Xoves 
dia 9,_ ás 20 h, inaugura un
ha TI\Ostra, composta por . 
unhi- mstalación, .fotografías 
e &tilt:ú.ra,s recenres, tia ga
leria "frinta que perman~ce
~á aberta até o 6 da Abtil. 

HEUREKA, CENTRO 
FINÉS DA CIÉNCIA 
Ordenadores, teléfonos mó
biles, intemet ... a tecnoloxia 
pódese utilizar sen coñecer o 
seu funcionamento, polo 
que ista exposición, denomi
nada "Comunicación'', ten
ta explicar, de maneira prá
tica, en que consisten istes 
cámbios revolucionários. 
Non só presenta a tecnolo-

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DAÜALIZA _ 
No Auditório de Galiza, diri
xida polo titular Helmuth 
Rilling, interpretará a Rosa
munda de F. Schubert, e as 
Variacións Haydn op. 56 a de 
J. Brahms, o vindeiro Xoves 
30 ás 21 horas. 

TruoNovAK 
Conxunto de vento de cá-

A &ulra do galo, 
nova obra de Roberto 

Vidol Bolaño, 
coprodución do Ceñtro 

Dramático Galego, Teatro 
do Noroeste e o Centro 
Dramático de Viana do 

Castelo, poderemola 
ollar no Salón Teatro de 

Santiago, do 31 de 
Marzo ao 30 de Abril. 

TERRAANOSA 
CAPELA 
COMPOSTELANA 
Membra Jesu Nosm, de D. 
Buxtehude, é o sinxelo, 
por número, programa do 
que dará conta, o Martes 4 
ás 21 horas, no Auditório 
da Galiza, dirixido por Mi
ro Moreira. 

•TEATRO 

NASA 
Continua Chévere repre
sentando na Nasa a sua 
máis recente criación 
hero.es, visión satírica sobre 
a invención dos mitos e he
roes, · acompañados dos 
Tristáns, quinteto vocal 
que actua ao longo da peza. 
Iste Xo~es 30 e Vemes 31 ás 
22 horas e o Sábado 1 ás 23. 
~demais, o Domingo ~ a 
partir das 17:30, Berrobam
bán presenta o espectáculo 
lúdico de participación para 
os mais 'cativos Asteroülo B-
612, que nesta ocasión cen
t.a como artista invitado co 
malabarista O Cagabolas. 

CARTAS DE AMÓR 
EQUIVOCO 
De Antón R. Castro, dirixi
da por Roberto Leal e inter
pretada por J. Laxe e J. Gar
cia, compañia teatral Nove
dous, sobre o complexo de 
Edipo, o amor, a emigra
ción. lste Xoves 30 ás 22 
horas no teatro Galán. 

A BULRA DO GALO 
De Roberto Vidal BoÍaño e 
cun amplo reparto, conta "a 

e os V enres e Sábados ás Z l. 
Entrada única 1.000 pta. 
ainda que existen di tint 
descontos dos que informan 
no telf. 981 58L 111, onde 
tamén se poden facer reser
vas de Localidades. 

ARede 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
UNIVERSITARIO 
VI edición diste encentro or
ganizado pála Aula de Tea
tro da Universidade compos
tela e na que poderemos 
contemplar, o Luns 3, El clia 
menos pensado, de El Teatro 
de las Afuer~ e Jorge Amich 

m 
suas 
reali 

na 

A 

5eqt 
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unha 



Menchu 
Lámas 

mostro as 
1ua1 últimas 
realizacións 

na galería 
VGO 

viguesa. 

Agaleria 
Mário 

5equei1a de 
BRAGA acolle 
unha mostra 

deliz 
Amold. 

············~ 
, (U.A. de Madrid); o Martes 

4, Versus uno, de· Gustavo 
Garcia de Palma polo grupo 
Carranca (U.E. de Campi· 
nas, Brasil}; o Mércores 5, A 
Castro, de António Ferreira, 
polo ESMAF do Instituto 
Politécnico do Porto; o Xo
ves 6, Los muertos se 'factu· 
ran y las mujeres se desmv 
dan, e No hay ladrón que 
por bien no .,enga, de Dario 

· Fo, pala U. Pública de Nava· 
rra; e o Venres 7, o Fausto, 
de Goethe, pola U . de Al
meria. Todas as representa· 
cións son ás 20 horas no tea· 
troGalán. 

Verin 
• EXPOSiCIÓNS 

APRENDE 
A MIRAR A PINTURA 
Até o 16 de Abril perma· 
necera na Casa da Cultura. 

DESCUBRIR A ARTE 
Podémola contemplar no 
coléxio "Garcia Barbón" 

Vigo 
• CONFERÉNCIAS 

A PUBUCIDADE 
EN GALEGO 
Organizado polo Servizo de 
Normalización Lingüística 
do Concello, terá lugar na 
Sala de Conferéncias do 
Centro Cultural Caixa Ga
licia iste Xoves 30. Ás 10: 15 
horas, Anxo Lorenzo, falará 
sobre a Situació:n sócio-lin
güística; ás 11, Femando 
Ramallo, farao sobre Ven
der en galega; ás 12, Benig
no Fdez. Salgado sobre Pu· 
blicidade e Üngua, sendo 
todos eles profesores da 
Universidade de Vigo; xa 
pala tarde, ás 16:30, Loren· 
zo López, director Xeral de 
San Luís, Carlos Filgueira, 
Presidente de Xovens Em
presários, e Concha Costas, 
da Mesa pala Normalización, 
falarán sobre Empresa, lín· 
gua e sociedade; ás 17:30, 
Robert Rodergas, Presidente 
do Gremi de Publicitat de Ca
talunya, farao sobre a Pubü
cidade nos mercados bilin· 
gües; ás 18:45, Xosé Mª 
Fon.seca, da Fundación Gali
za-Empresa e Presidente de 
Adegas T erras Gauda falará 
sobr A empresa en gal.ego; 

á 19:30, Carme Mm z .• 
rbalán, oncelleira de 

N rmaliza ión, farao s bre 
A dinamkación lingüística 
desde un SNl,. local. 

HOMENAXEA 
CARv ALH CALERO 
Organizada polo Associafom 
Galega da Ungua, terá lugar 
na ala de Conferéncias do 
Centr Cultural Caixavigo 
ás 19 horas do V.emes 3 le 
nela os profesores Isaac 
Alonso Estravis, José M. 
Monteiro Santalha, e Ma
nuela Ribeiro Cascudo, mo
derados pala profesora M1 do 
Carmo Hentíquez Salido, 
falarán sobre A Wla e obra 
de Carvalho Calero. 

• EXPOSICIÓNS 

MENCHU LAMAS 
Inaugura unha exposición 
iste Venres 31, ás 20 horas, 
na galeria de arte contero· 
porán~a VGO (Edifício 
Porta Principe, local 12), 
onde poderemos contem· 
plala até o 2 de Maio. 

V BIENAL DE 
ARQUITECTURA 
Considerada como a máis 
prestixiosa e importante 
mostra arquitectónica do Es
tado, está organiza polo Co
léxio de Arquitectos e apoia
da polo Concello, Zona 
Franca e a Fundación Barrié. 

ANOSATERRA 
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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 
pas'ado 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 
Paséo Marítimo vigués reali
zado polo sevillano Guiller
mo Vázquez Consuegra. lsta 
é a primeira vez que se ache
ga a Vigo e logo seguirá por 
diversas cidades do Estado. 

DIONlSIO FIERROS 
Asturiano da segunda meta· 
de do século xrx, presenta 
duas vertentes: a de pintor 
oficial e a intimista, máis li
xe ira e interesante. Dado 
que viviu durante alguns 
anos no noso país, a vincu· 
lación é inevitábeL A mos· 
tra é un percorrido cronoló
xico pelas distintas etapas 
do pintor e podémola con
templar, até o 30 de Abril, 
da Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Caixavigo. 

ÜRTIZ PERNÍA 
A pintora oferece, desde un 
prisma abstracto, unha vi
sión de elementos naturais 
que adoitan pasar desaper· 
cibidos. Na Sala de Arte de 
Caixavigo até o 6 de Abril 

NORBERTO ÜLMEDO 
Colga as suas pinturas, até o 
1 O de Abril, na galeria Ad 
Hoc ( Garcia Barbón 71). 

EsTÁNCIAS 
Tttulo 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 como son a fotogra· 
fia, vídeo ou escultura. Parti
cipan Marta Gefaell, Fabiola 
L. Pallarés, Eva Hemando -
Lirola Macarena Glez. Mu- -
ñoz, Manuel Rei Garcia, Lo
ren Ares, Álex Mene, Belén 
Magariños, Rurén L. Ares, 
Savia Garcia Cainzos, Orea e 
R i Faz. No Coléxio de Ar
quitectos (Marqués de Vala· 
dares 27). Até o 9 de Abril. 

CARBONÁRIA 
O Centro Portugués e a Bi
blioteca Museu República e 
Resisc~ncia de Lisboa, coa 
gallo de comemorar o XC 
aniversário da República 
Portuguesa, organizan ista 
mostra que podemos ollar 
en Romil 12, l 2. 

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. . 

RICK DÁVILA 
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. 

• LEl:rURAS 

ARREMEDA O CINEMA 
Á LITERA TURA? 
Ou era do reves? Tema sobre 
o que falarán Ramón Caride 

Anúncios de balde 
• A poesia angolana, Suso vaa
monde, Castelao ... Lembrados nos 
n2 3 e 4 do boletin poético A Escol
ma, que podes solicitar enviando un 
selo de 35 pta. a Alberte Monán No
val. A.U. Xesus Bal e Gay, rua Afon
so X o Sábio s/n, 27.002 Lugo, ende
rezo ao que tamén podedes enviar as 
vosas colaboracións. 

• Andaina, cooperativa de ensino, 
selecciona socios con aportación 
económica para coléxio de próxima 
abertura: cociñeiro/a (valorarase ex
periencia e/ou titulación); diploma
dos/as en maxistério nas especialida
des de Primária, Inglés e Música. 
Presentarse con currículo no Salón 
de Actos da Faculdade de Filoloxia 
(Campus de Elviña, A Coruña), ás 11 
h. do Sábado 1 de Abril. ' . 

• O Furia Atlétic Clube, con N2 

4.349, aderido á Federación Galega de 
Futbol, quer encabezar unha asemblea 
de equipas de futbol de aldea co áni
mo de pelexar por unha mellara no 
reparto do carto público en subven
cións e na defensa dos nosos intere
ses en xeral. Enviar carta a Furia Atlé
tic Clube . Casa da Cultura, 36.646. 
Campaña - Valga (Pontevedra). 

• Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensaio sobre a situación 
da língua e da literatura galegas, po
ded es pedilo a burrican@ole.com. 
Cento coarenta e cinco mil palavras, 
380 páxinas en fom:iato htm. 

•A Asociazón Cultural "Obradoiro_da 
História" de Ordes está na Internet 
na páxina www.terra.teleline.es/perso
nal/ohbirs 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. 
988 210 585. 

• A Asociación Cultural "A. Bóveda" 
da Coruña comunica que o vindeiro 
Venres 31 de Marzo comezará un 
Curso de Iniciación á Fotografía. · 
As persoas interesadas en participar 
nista actividade poden informase no 
local da agrupación: Linares Rivas 
49, 1 g; ou no telf. 981 244 355. 

• En Camota (A Corufia) , alúgase 
apartamento a carón da praia en 
Semana Santa e tempada de Vf3· 
rán. Terraza con vista ao mar , 
completamento equipado. Pergun-

tar por Daniel no telf. 981 761 144. 

•Equipa de filmación en 16 mm. 
con cámara SBólex 16Pro Stella~ 
vox, trébede Arri-Cartomi e filtros, 
totómetros, termocolorímetro . Para 
venda ou aluguer. Razón no telf. 
986 222 612. 

• Véndese furgoneta Renault Tra
flcc de teito alto. Razón no telf. 986 
486 303. 

• A loita galeguista no Bierzo n·on 
deber morrer. Apoia a nosa reivindi
cación, Castealo faríao. Axudas eco
nómicas 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. Zaloira de Pontedeume 
vende un co con dous temas de Fal
triqueira (cantareiras). Atahíde (tole), 
Trevinca (folc-new age), Foly Lamas 
(blues-pop) , e Krecha Vagula (rock), 
ademais de fotos e información de t'o· 
do tipo sobre Pontedeume e acompa
ñado dun libriño de 12 páxinas a cor 
con comentários sobre os grupos, 
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 Ponte
deume ou por correo electrónico a 
manumoares@wanadoo.es 

• O portal electrónico da Comarca 
de Ourense-0 Carballiño do BNG 
ecóntrase en www.auria-bng.net 

• Galiza Nova de_ Compostela ven 
de editar calendários de peto plas
tificados coa foto de Castelao e-o 
lema "Daniel Castelao, 1950-2000, 
a loita continua". Para solicítalo en
vía os teus dados e 4 selos de 35 
pta. a. G aliza Nova, rua do homé 
Santo 54, baixo. 15.703 Santiago de 
Compostela. 

• Fruito da x1 edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natureza, baixo o nome de Esco
petas verdes, nace a poesia denún
cia de guerrilla a prol das fragas, bos
ques, ríos ... Envíanos as tuas poe
sias guerrilleiras ao apartado postal 
35 de Chantada, serán distribuídas 
como pasquines polas ruas das vilas 

1 

e cida~!s 1 
unciando todo o que só 

a poes1 . denunciar. 

•Vendo , nault 5, con rádio casse
te e rodas novas, matrícula PO ... T, 
por 100.000 pta. 'lelf. 986 250 922. 

• Consegue o Calendário nacionalis
ta 2000 adicado a Castelao no que 
atoparás, ademais das datas sinaladas 
para o movimento nacionalista, a bio
grafía do grande patriota galego. Duas 
tintas, cartolina 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 electró
nico gznova@hotmail.com onde tamén 
podes solicitar a lámina en papel marte
lé reproducindo a fotografia de Caste
lao debida a Ksado en tamaño 45 x 
32, por 500 pta. máis gastos de envio. 

• Solicita o nº 5 do Boletin das Brl· 
gadas Chairegas en Defensa do 
Património nos telf. 982 211 508 ou 
982 243 990 

• Traducións directas e inversas do 
inglés por licenciado, con formación ao 
nível de posgrau nos EUA e experién
cia. Prezos razonáveis. Gumersíndo 
Sánchez, telf. 655 367 715 - 981 255 
588. gsanchezgomez@hotmail.com 

•Vendo Citroen ZX 1.9 D Advanta
ge. 95.000 km . (5 am>s). Telf. 981 
261 024 - 609 703 170. 

• RenovaQáO, l:mbaixada Galega da 
Cultura, está a trabalhar na publi
éagáo dum livro de Moncho de Fi
q algo, "Conversas com Antom 
Arias Curto" (cofundador do 
EGPGC), confiamos em que aginha · 
o possas encomendar ou mercar nas 
livrarias. Ademais, oferece aos leito
res as seguintes publicaQóes, que 
podem encomendar ingressando o
seu importe na conta seguinte: 0085-
0388-44-0000002545, seguidamente 
enviaráo o justificante do banco as-

· si m quanto o seu enderego para o 
. apartado 24034, 28080 de Madrid. O 
· Sereno (M. de Fidalgo), 1.000 pta; 

Segundo o caminho do vento (J.R. 
Rodrigues), 1.500; Contos de tada 
em do maior (J .R. Fernandes), 
1.000; Luzia, ou o canto das sereias 
{M. de Fidalgo), 1.500; Contos do ou
tono (J.R. Rodrigues) , 1.000; Con
versas com Antom Arias Curto (M. 
de Fidalgo) 1.500; Renova9áo 2 ou 
3, 500 pta.• 

semboca necesariamente na 
música nórdica senón que 
ten fibras que a conectan 
coas guitarras do rock, os 
bucles reiterativos da músi
ca tecno, os sons celtas, to· 
ques orientais ... Presentan o 
seu 52 traballo discográfico, 
Karelia Visa, co que quixe
ron introducirse na tradi
ción dos cantos rúnicos, 
Carélia é unha zona situada 
a ambos lados da dronteira 
de Finlándia e Rúsia. O Do
mingo 2 de Abril no Cen
tro Culuu;al Caixavigo. 

Vi.lagarcia 
•TEATRO 

MENOS LOBOS 
Ademais da representación 
de El fl.ariOO pensil (ver reca· 
dro nestas páxinas), a Casa 
da Cultura acollerá a de 
Menos lobos por Talia Tea
tro o Sábado l de Abril. 

Braga 
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Hedningamo 
grvpo sueco 
de música 
lradicional 
con fibras 
que o 
conectan 
CIO rock,. 
a música 
lecno,oson 
ceha, toques 
orientais... 
presenta o 
seu S2 
trabal lo 
cfismgráfico, 
oDomingo2· 
de Abril 

Ogando e Xerardo Méndez, 
iste Xoves 30 ás 20 horas, na 
Sala de Conferéncias do 
Centro Cultural Caixavigo, 
dentro do ciclo Escritures ga· 
legos cara o s. 'XXI. 

CERTAME DE COROS 
ÜNIVERSIT ARIOS 
Organizado pala Universida
de de Vigo, terá lugar na Sa
la de Concertos do Centro 
Cultural Caixavigo iste Xo
ves 30 a partir das 20:30 h. 

•TEATRO 

ÑIQUI-ÑAQUE 
Pola compañia Ollomol
tranvla o Venres 31 de 
Marzo e Sábado 1 de Abril, 
ás 22:30 horas, ~o Auditó· 
rio do Centro Cultural Cai
xa'Vigo. Dirixida por Candi
do Pazó, conta no reparto 
con San ti Prego e A velino 
González. Narra a história 
do duque de Vaitisaberque· 
sitio que precisa os servizos 
dunha troupe de 20 actores -
e cae nas mans de dous có· 
mi<;:os sen recursos. 

• EXPOSICIÓNS 

LIZARNOLD 
A galería Mário Sequeira 
(Quinta da lgreja ·Parada de 
Tibaes), acolle upha mostra 
diste autor. • 

no Cenlrv 
Cultural 
Caixavigo. 

•MÚSICA 

CüNSERVATÓRlO 
DE MÚSICA 
Sito en Manuel Olivié• 23, 
O Castro, acolle, iste Xo· 
ves 30 ás 20:30 horas, o 
concerto de Roberto -No
che, clarinete; Nicásio 
Gradaille, piano;' e Mario 
Peris, violino. · 

ARMANDO E OS 
DANDY DO RITMO 
Trio que dará un concerto, 
organizado pola asociación 
cultural Caleidoscópio, o 

- Venres 31 ás 21 horas, na 
Cava dos' Ratos (Romil 3 ). 

HEDNINGARNA 
Grupo sueco que n<?n de-

CONT ALOUCOS 
Por Tanxarina, que cenifi
cará A bomba e o xeneral, de 
Umberto Eco, e A hist6ria 
de · Anselmo e q seu amigo Ti
moteo, de Terry Jones, den
tro das actividades para es· 
colares, ás 10 e 12 horas, no 
Auditório do Centro Cultu
ral.Caixavigo iste Xoves 30. 
Relatadas con distintas ani· 
macións é un traballo diver
tido e cu permanente xogo · 
ceno gráfico cheo de gags. 

En rota 
EsPAZO NATURAIS, . 
UN MUNDO ABERTO 
Organizado pola Consellaria da Famflia 
do 7 de Abril ao 4 de Xuño con perco· · 
rridos pola Ribeira Sacra e A Límia, a 
Fraga do Eume, e a Costa da Morte. 

ESCURSlÓN DESDE PONTECESO 
A Pontevedra, Barro, Portas, Caldas, 
Valga, Cesures, Padrón e Santiago, or
ganizado pola asociacipn cultural xuve· 
nil MoRte Branco, e que se realizará o 
Sábado 1 e o Domingo 2 de Abril con 
saída, en autobus, ás 9 da mañá e dormi
da no albergue de Padrón, polo que hai 
que levar saco de dormir. As persoas in· 
teresadas poden apontarse na casa de 
Eduardo ou de Chus por 3.000 pta que 
inclue almorzo e xantar se ben hai que 
levar bocadillos para o primeiro dia. • 

í 
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'., M~rreuJarebca, a pequeno,_~dOs CastelQo 
-· 

A máis lonxevá dos tres irmáns ia cumprir 101 anos o vindeiro mes de Maio 

.. 'l. .. '· ~-. 

.0. A. ESTÉVEZ 

Rianxo viviu unha xornada de 
loito oficial o Venres 24 de 
Marzo. Tareixa Castelao mo
rria no dia anterior aos cen 
anos de idade. O concello de 
Rianxo despediuna procla- - · 
mando "o respeito e admira
ción .de todos os rianxeiros e 
rianxeiras á figura dest.a in
signe muller, que. xa repousa 
baixo o fanal azul e branca 
de Galiza, xunto aos bons e· 
xenerosos da Pátria". Tarei
xa, -a riena feble que nace no 
negócio arx~ntino dos seus 
pais "La Cruz· Colorada" e a 
máis lonxeva dos tres irmáns 
Rodríguez Castelao, conver
teuse na gardesa da memória 
de Alfonso Daniel nunha ca

.'sa, ·a da rua de Abaixo· de 
Rianxo, que era máis que un 

-lugar de lembranzas. 

A filla predilecta de Rianxo e 
presidentá de honra da funda
ción que leva o nome do seu ir
mán foi soterrada no cemitério 
municipal o mE¡)smo Venres 24. 
Organizacións políticas· e perso
nalidades ·que_ acudiron á ceri
mónia recoñeceron a sua xene
rosi<;iáct~ c<;> legado de Castelao 
e, dun x.eíto máis implícito, a 
persecución · sofrida en vida 
xunto á sua irrná Xosefina como 
meio de presión sobre aquel 
político insigne-que se exiliou 
na Arxe:ntina. Para o~'PP, "un 
símoolo do galeguismo", en opi
nión do PSOE, "unha figura cun 

Tarebca Cas~lao dian~'do cadaleito do seu irmán, xunto a Albor e Xabier Baltar. Abobco, asinando a recepción. 

· Ju1Jaj _resEirvado na história", 
, ·, '.mentres;-qae 'o BNG láiase da 
~, .:p~raa: "dii merMria .viva dunha·:.: 

das figuras polí~icas- r:náis impor-. 
· tantes da histór~a 'do ·noso país" . 

.. tareixa R~~·~ í~·Ji{~stelaó 
era a mái~ peqúéqa,r tamér{a 
máis calada; sinalan todos os 
que coñeceron a Tareixa e a 
Xosefina que, se-- bén ésta últi< 
ma era a extro'{ertida, a~mémó
ria ·da menor resultªba-:0 prodi- . 
xiosa .. Se Xosefina precisaba 
do detalle para- completar o re- -
lato · botaba man da cabeza da -
sua irmá péquena. Memória da 
que fixo gala nas conversas 
mantidas co viciño Manuel 
Dourado Deira e publicadas re
centemente en Soteio Blanco. 
Memória que omitía ou sim
plesménte non quería lembrar 
os agrávios ao seu irmán, por 
exemplo a conf.iscación das 
contas bancárias e dos bens 
da família sob12ret~tre cu
brir un ha mtlÍfa -á1Ja~u, 
cun silénció máis dramático, 
cando se nega a rememorar 
ante un magnetófono a morte 
dos seus dous curmáns no bou -
"Eva", en Vigo, cando fuxian do 
feixismo. Pero tamén memória 
que lembraba como as duas, 
X9sefina e Tareixa, foron per
seguidas e tachadas de "rojas" 
polo seu parentesco. "Esas 
eran as cousas que Daniel non 
sabia", comentaba Tareixa. 
"Cousas" como ter que decla
rarse extranxeiras en Rianxo, 
através do consulado arxentino 
de Vilagarcia, para receber--am
~aro en <?_aso ~e pe!~g~ 

Sinalaba a irmá pequena de 
Daniel sen amargura que a sua· 
nai qu-eria moito máis a este 
que as duas tillas e que finou 
co seu n·ome nos beizos. E 
lembraba que Castelao presen
tiu na América a morte da sua 
'nai, no ano 1945, antes de que 
He deran a nova. "Non me diga
des a ·que vindes, que xa sei , 
que morreu miña nai", di Caste- · 
lao ant~- os emisários·. ·sensá: 
ción semellante tiveron as -duas 
irmáns cá:ndo. ~h 1950 chegou 

a notícia a Rianxo da morte de 
Castelao. Axiña presentiron o 
mal mália os intentos de aga
char a gravidade da doenza por 
parte de Otero Pedraio. 

Sempre en Galiza 
por turnos 

Amosábase lúcida, gastaba de 
ler e gardaba- na · casa todos 
os recordos que lle lembraban 
a releváncia política do seu ir
mán. Tareixa tamén tiña opi-

nión sobre a concesión das 
medallas que a Xunta outorga 
en honra a Daniel. "Un dia eu 
xa llo dixen a Avelino Pousa 
Antelo. Pregunteille quen e co
mo deron esas medallas sen 
antes pasar a lista dos candi
datos á fundación para evitar 
que se concedan a quen non 
as merece. lso habia que criti
calo, e facer unha proposta al
ternativa e dirixila a quen co
rresponda" , queixábase a -
Dourado Deira. 

"De Sempre en Galiza non veu 
Reportaxe Gráfica: XAN CARBALLA máis ca un exemplar clandesti-

.,_.:.---,--l..:.:__;,,......c..:~=-=-=--------------------, namente, camuflado, non? Ese 
exemplar continuou a sua an
dai na por aqu i , pero na 
clandestinidade, pasando de 
man en man. A nós, tamén no
lo trouxeron aqui, á casa, per
soalmente. Pero non sei dicer 
fixo quen nolo trouxo. De aqui , 
de Rianxo, non foi . Foi de tora . 
Mandárono por man e déron
nos quince dias para o ler. Aos 
quince dias, viñeron para o le
var a outro sitio. Era de noite. 
E asi andou correndo como 
puido ... ". 

A vella Tareixa, que chegaria 
_ élQS 101 anos en Maio, lembra
ba a Gateado, o cabalo que o 
Mariano, o seu pai, tiña en Bos 
Aires, tamén recordaba a vin
ganza de Viturro sobre o hó

-rreo familiar da Fincheira ou a 
voda de Daniel con Virxínia. 
Recitaba as cantigas populares 
·de memória e lembraba as ro
marias máis conco.rridas ás 
que acudia de moia. Da sua 
xenerosidade haberia que citar 
o xesto que tivo ao ceder o ni
cho resel"Vado para ela cando. 
se transladaron a Rianxo os 
restos dos irmáns Ínsua, os 
curmáns mortos no bou Eva. 
"Que estén acochados pala fa
mília, a min ben ·me vale o faia
dd', dixo gardándose para si o 

____ .EJ9b9 __ máis al!C!: t.__:__: _____ ... 

A glória 
dun xomalista 

X.E.ACUÑA 

A.s necrolóxicas son un, 
ha nada desprezábel 
fonte de información. 

Convértense as máis das veces 
nunha sorte de biografía ofi, 
cial da que desaparece o que se 
trata de esquecer - véxanse se, 
nón esas elexias fúnebres do 
diário El País das que se eva, 
poran os cargos franquistas dos 
falecidos- ou aproveitando 
conxunturas, un obituário po, 
de quedar convertido de xeito 
oportunista nunha falaz marte 
de estado ideada cal cortina de 
fume ( véxase o recente faleci, 
mento de Tereixa Castelao). 

As esquelas fomecen aos histo, 
riadores desde a relación de 
deudos do defunto. Os seu lazo 
con distintas banderias políticas 
quedan no presentado a me io 
de fill os políticos, curmá n , 
compadres e demais família. 
Hai uns meses unha necrolóxica 
no Faro de Vigo situaba a un de, 
funt , de apelid Moreno, com 
parte no accionariado do xomal 
vigués. Anre ral información as 
causas comezaban a cadrar. 

Julio Santos Pena fa i de corres
pondente do decano da prensa 
estatal en Marin e desde o seu 
privilexiado colunário foi o va, 
ledor principa l e apaixonado 
dunha campaña aleivosa. T ra, 
tábase de evitar que o Instituto 
de Bacharelato da ua vila per, 
dese a denominación que o 
consagraba a un do protago, 
nistas do golpe militar de Xullo 
de 1936. Salvador Moreno é o 
espadón español que segue a 
emporcar impresos, promo, 
cións, paredes e intercámbios 
estudantis deste desaforrunado 
centro de ensino grazas ao la, 
bor interesado dun xornali ta 
que naceu na política con base 
jo eantoniana e devalar de uce, 

. dista derrotado na transición. 

V oLVER AO REGO 

ET A quixo matar a Carlos 
Herrera. Non hai máis vol, 
as que condear o intento. 

As declaracións de Otegui ("a 
organización armada trata de 
condicionar a liña informativa 
dun meio") arilosan un simétri, 
co despropósito cos que preten, 
den acusar ao ·PNV por quere, 
larse xudicialmente contra o 
xomalista, como se ir ao xulgado 
fose facer unha lista negra.• 


