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Alvarez págalles menos 
aos filiados da CIG 

(P.áx. 14) 

O PP frea o Grupo Parlamentário 
doBNG 

(Páx. 5) 

Mariñeiros en Terra, cinco meses á espera 
dun novo acordo pesqueiro 

(Páx. 4 ) 

Debe rachar o BNG 
co PSOE? 

Pode o BNG seguir apostando polo PSOE para de bancar ao PP ou 
debe decidirse a enfrontar a tarefa en solitário? Esta é unha cue , 
tión que ten que resolver o nacionalismo antes das eleición auto, 
nómicas. Se o BNG se quer apresentar como alternativa sólida, 
creíbel, con futuro, pode facelo supeditando a ua e tratéxia a un 
PSOE sen proxecto definido, sen líder e en unidade interna tanto 
no Estado como na Galiza? Necesita ainda o BNG do P OE ara 
que a sociedade visualice e a alternativa? A ituaci n tórna e ainda 
máis complicada cando os sociali ta teiman n diferenci r d 
nacionalistas e impiden, naqueles concellos onde gov rna o BNG, 
que se refücta publicamente algo emellante a unha alternativa de 
governo poñendo mil traba ou negándo e a pr b r rz m nt 
para que a xestión sexa irnp síbel. Atitud que, rn i ao c ntrári , 
non modificaron despois das eleición xer is. Ant ra ituaci n, 
que Pérez Touriño non é capaz de re lver ain a qu quix r, eca, 
dra aos nacionalistas non lle qu da utra que rachar pact c 
socialistas nalgunhas cidades, mesm perdend a alcaldi , e neg , 
ciar co PP, desde a oposición, os proxectos básicos que puxer n en 
marcha. Secadra, deste xeito, cidadán 11 rán dar ment que 
BNG é unha real alternativa que non qu r e ntribuir a r l ngar 
unha imaxe de transacción interminábel. • 

Xesús Rábade Paredes 
A vida de Manuel Murguía 

Vida e. obra dun grande 
intelectual e historiador. Unha 
biografía ilustrada 
do homenaxeado no 
Día das Letras Galegas 2000. 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 13 DE ABRIL DE 2000 

A chegada do euro e a baixa dos tipoS de interese determinan os novas 
inv9stimentos d?S entidades galegas 

O capital financeiro galego volta 
• • • a part1c1par nas empresas 

* A El RÉ - A. ESTÉVEZ 

O Banco Pastor recoñece que, nos cinco últimos anos mudbu a sua estratéxia de investimentos. Así, con Cai
xa Vigo-Ourense e Fenosa lanzan unha oferta de compra para Celulosas de Pontevedra. Pescanova e Unión 
Fenosa viren como recentemente Caixa Galicia incrementaba o seu accionariado nestas empresas. A mesma 
cáixa ven de constituir unha sociedade de capital risco para investimentos empresariais. Está cambiando a 
estratéxia .no país por parte d&s entidades financieiras? Responsábeis bancários, econtimistas e políticos ex
plican a transforrlJación das caixas de at_orros, historicamente desvencelladas do sector empresarial galego. 

Os respon~beis das caixas de afon'Os explican a sua estratéxia pola criación do euro, as novas tecnoloxias e o sector das comunicacións. A.N.T. 

erco,. ·merco. Participo. Aumento 
o capital. Formamos un grupo 
para lanzar unha OPA ... " Algo 
pasa no capital financieiro gale
ga ou só é un espellismo de ga
binetes de comunicación que te
ñen un amplo reflexo en todos 
os médios ao entrarlles a febre 
da Bolsa que, semella, mesmo 
dirixir as vidas dos que non po
suen siquera un pataco. 

"Non se trata dun fenómeno tan 
novo, podemos dicer que desde 
os anos oitenta estabelécense 
novos lazos ~o sector empresa
rial do país. Un exemplo é que 
CaixaGalicia xa dispuña dunha 
corporación própria para partici
par nas empresas", comenta 
Luis Otero, profesor de Econo
mía Financiera na Universidade 
de CompostE!la. Otero subliña 

econom1ca, o impulso da cria
ción do euro, as novas tecnolo
xias e o sector da comunica
cións, son os factores que es
tán influíndo no sistema finan
cieiro, enfocando á filosofía e 
ao xeito de enfocar os negócios 
bancários, ampliando gs límites 
tradicionais de actuación das 
caixas e dos bancos". 

as razóns políticas das caixas Para Gaioso, "o forte impulso á 
O certo é que Caixa Galicia ven para investir no país pero tamén política de toma de partici-
de constituir unha sociedade de "as avantaxes de estar na Bolsa pacións empresariais por parte 
capital risco para investimentos através de empresas participa- de entidades financieiras ga-
empresariais. A Caixa Vigo-Ou- das frente aos inconvintes do legas, de xeito semellante ao 
rense, o Banco Pastor e Unión mercado de crédito". que ocurre en España, resulta 
Fenosa, ún_ense para mercar plenamente coerente coque es-
Ence. As principais empresas Para Xúlio Gaioso, director xe- tá a ocurrir neutras latitudes". 
como Zara, Zeltia, Pescanova, ral de Caixa Vigo-Ourense é Así, comenta, unha parte obe-
están senda participadas palas certo que existe "un dinamismo deceria ao próprio interese das 
caixas galegas. O Banco Pastor forte" na toma de capital em- entidades financieiras de diver-
non só aposta pola planta de presarial por parte das entida- sificar as suas fontes de negó-
gas de Mugardos, senón que des financieiras galegas". As cío, e outra ten un "compoñente 
volta aos hoteis, un no mosteiro suas causas serian "os fenóme- . estructural acorde coa realidade 
de Oia e outto_ n~ Toxa, . ........ , , ~Ps . a~p.ciao_os ~ á .QJ9bªJ.i~aGipo _ •. dos cámbios.do entQro9'~ . 

O H~.1 t ·1 'JWJ3"-_ O .t1.1b Pf e f'C't~f).~"'1~,I. r~ ... ~ 1qr "- . 

Desde Caixa Galicia afírmase 
que seguirán incrementando a 
sua preséncia no tecido indus
trial de Galicia "orientándose a 
sectores de amplo aspectro, con 
especial atención a aqueles que 
teñen unha grande releváncia 
para o desenvolvimento de Gali
cia, como son as tecnoloxias da 
información, a biotecnoloxia ou ' 
o sector da alimentación". Ta
mén afirma que o obxetivo da 
Corporación é apoiar os proxec
tos e iniciativas de todas esas 
empresas que teñen unha pre
séncia e·unha actividade estra
téxica para Galicia". 

En semellantes termos se ex
presan no Banco Pastor, que vai 
anunciar o 13 de Abril. a sua no
va estratéxia empresarial. Des
pois de desprenderse ao longo 
dos últimas décadas, dalgunhas 
das principais industrias galegas 

Pasa á phina seguinte 
- ' - ' 1 

. \ 
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Vén da páx:ina anterior 

(desde Astano a La Toja), volta 
a investir neste sector, recoñe
cendo claramente que "nos cin
co últimos anos o Banco Pastor. 
modificou a sua estratéxia de in
vestimentos". 

"Estamos investindo en secto
res nos que nos sentimos se
guros e nos que coidamos que 
hai que potenciar a sua alta 
rendabilidade: inmobiliário, tu
rismo e lecer, enerxias renová
beis e alternativas, sectores 
mediambientais e forestais," 
afirman desde o banco da Fun
dación Barrié. Quérense con
verter "na referéncia do turismo 
de calidade en Galiza". 

Acceder ao capital e ao crédito 
non foi fácil para as empresas 
nas últimas década. Dese xeito 
se sinala no estudio Innovación 
e industria, coordenado o pasa
do ano polo economista Xavier 
Vence. Cales son as conse
cuéncias? As empresas ende
bédanse cos proveedores ante 
as dificultades de 
facelo coas enti-

dustria e innovación, coordena
do po1o econemista Xavier Ven
ce, en que as caixas de aforro 
xogaron só as suas cartas nos 
mercados financieiros durante 
as últimas décadas. "A política 
monetaria de altas taxas de xu
ro encarecia enormemente os 
créditos e ademais orientaba ás 
entidades financieiras a operar 
exclusivamente nos mercados 
financieiros, desincentivando o 
compromiso coa tndústria",, afir
ma no estudio. 

De mor "positivas" califica o eco
nomista e deputado PP·, Xosé 
Manuel Barreiro Fernández, as 
últimas actuacións da caixas. 
"Hai que diferenciar temporal
mente o papel das caixas, que 
antes servían para canalizar as 
economías familiares. Non só 
non tiñan actividade empresarial 
na Galiza, senón tampouco no 
resto do Estado", sinala. Barrei
ro Fernández explica os cam
bios en base a unha nova co
xuntura. "Existe· un compromiso, 
especialmente por parte das 

duas grandes 
caixas, que ser

Caixa Galicia 
olla ao sector 
alimentário e 
ás no\las 
tecnoloxias: 

ve para que a 
capitalización de
se aforro familiar 
derive cara aos 
investimentos 
empresariais", si
nala o deputado 
conservador que 
destaca o peso 
das caixas ga
legas no Estado. o Banco Pastor 

retoma O economista 

dad es financiei 
ras , criandose 
uns custos moi 
pesados para os 
empresários. 
Máis grave resul
ta esta desunión 
cando na Galiza 
o tecido está 
composto funda
mentalmente de 
pequenas e me
dianas empresas. 
Mudou a política 
de investimentos 
das caixas ante a 
chegada do euro 
e a baixa dos ti
pos de xuro? 

o negócio 
hosteleiro. 

Luis Otero consi
dera significativa 
a maior implica
ción das entida
des de aforro co 

De costas 
historicamente 

Xesús Vega, eco
nomista e deputa-
do do BNG, diferencia o que foi o 
papel de Caixavigo e do resto 
das caixas ren relación ao tecido 
industrial galego. Sinala que his
toricamente a Caixa de Aforros 
de Vigo mantivo un "maior com
promiso" cos empresas do seu 
entorno. "Caixa Galicia, sen em
bargo, non xogou ese papel nos 
últimos dez anos. A obtención de 
beneficios derivados dos altos in
tereses servíanlle para apresen
tar bos balances e non para in
vestir neutras empresas", co
menta o economista. 

tecido empresa
rial ~ tamén a 
explica en base 
á baixada dos ti
pos de xuro. "Un 
exemplo é a . 
oferta de compra 

de Celulosas, pero ademais es
tanse criando instrumentos de 
participación industrial como a 
Sociedade de Capital Risco re
centemente constituída por Cai
xa Galicia", di o profesor da uni
versidade compostelá. 

Financiar estradas 

-¡. 
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caixas de aforres non é para 
botar bombas de palenque. A 
percura de novas investimen
tos débese "ao achegamento 
ao euro e a unha relativa redu
ción da inflación e a baixada 
dos tipos de xuro". Engade que 
se aprecia entón "unha estr-ate..: -· 
xia coincidente de pasar -dun 
negocio estrictamente finan
cieiro a curto prazo para apos
tar pola colocación de reecur
sos en produciórí, aumentando, 
a sua carteira de valores ·indus.- -
triais". 

O proceso de fusión no que es
tán mergulladas as Caixas do 
Sul retrasa, polo de agora, a de
finición dos seus obxectivos de 
investimento, segundo sinala 
Luis Otero. "De calquer xeito era 
impensábel hai uns anos que 
Caixa Ourense se oferecera a fi
nanciar a autoestrada Santiago-
0 u re nse. Forma parte do que 
se coñece como "nova enxeñe
ria financieira" na que a obra pú
blica chama á _participación das 
entidades financieiras. • 

,, 
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Concentrar riscos ou · 
diversificar? · · 
Por que considera o economis
ta e parlamentário Xesus Vega 
que se trata dunha estratexia 
discutibel? "Desde o punto de 
vista dun dinamismo economi
ce galego, que Caixa G;;ilicia 
este no accionariado de Iberia 
só é relevante para a entidade 
financieira. Pero, pela contra, 
que aconteceu con Leyma? 
Amosouse que tiña unha ca
réncia de financiamento, mellor 
dito, un estrangulamento de fi
nanciación. Aos poi.Jeas dias 

.. da entrada de Puleva, o proble
ma de financiamento rematou. 
Onde estaba Caixa Galicia? 
Poucos dias despois saian os 
directivos desta caixa apoiando 
a criación e a entraga no Gru
po Lácteo Galega. Demasiado 
tarde", explica Vega: 

En opinión de Xesus Vega, a 
fusión pode ser determinante 
na nova estratéxia, . "Se existe 
un compromiso, afortécese coa 
fusión; senon, deixa de ser un
ha medida interesante para ser 
simplesmente unha operación 
que coloque mellor as caixas 
no mundo financieiro", di. Cal é 
o reto ? "Convértese un punto -
de apoio endóxeno para os 
sectores estratéxicos galegas, 
sen que estes pasos sirvan pa-
ra xogar á privatización. Seria 
gravísimo, especialmente can
do continuan xurdindo voces 
que ciclicamente piden á priva
tización das caixas, por consi
deralas entidades atípicas no 
sistema económico actual", si
nala o economista Xesus Vega. -

O Banco 
de España 
nunca favoreceu 
a implicación 
do sistema 
bancário 
no industrial; 
créditos, si, 
pero non 
accións. 

Tamén coincide o estudio In-

Vega explica o papel xogado 
pola caixas de Pontevedra e 
Ourense, como entidades que 
privilexiaron a sectores ·1ocais 
vencellados ao conservaduris
mo. O economista e parlamen
tário coida que a atitude das As principais empresas do país están sendo partidpados polos bancos e caixas de afol'T'Os. 

Reseña Luis Otero que o Banco 
de España nunca favoreceu a 
implicación do sistema bancário 
no industrial. Créditos, si, pero 
non entrada no accionariado_ 
"Por que? Pode acontecer co
mo en Xapón onde a crise em
presarial converteuse en finan
cieirá ao ser os bancos propie
tários e, á vez, financiadores", 
sinala. Este feito limita a estra
téxia das empresas. "As caixas 
deben diversificar e non con
centrar riscos. A nengunha lle 
conven pór os recursos próprios 
da entidade ao servizo dunha 
soá empresa'', si Rala Otero.• 

Unha nova etapa industrial 
Galiza ten unha prolongada pero pouco intensa 
actividade industrial, marcada, ademáis, por excesivas 
discontinuidades. Participamos dun certo agramar de 
actividades ao longo do século XVIII, nun proceso 
típico en Europa, con ferrerias, tecido e confecci_ón do 
liño, curtidos, salgado de peixes ... , máis a febleza do 
mercado interno, a auséncia de políticas de apoio e a 
competéncias doutros paises e rexións millorados 
políticamente deron cabo de moitas desas actividades. 
Durante o século XIX só se mantiveron os curtidos e 
os salgados de peixe como industria .a reseñar. Son 
actividades intensivas en recursos e en espazo, e de 
gran simplicidade técnica, incapa9es de dar pulo a 
outros sectores ·industriais. 

Será no cámbio de século cando se produza o 
desenvolvimento do complexo pesqueiro-conserveiro, 
coh efectos inducidos sobre a construción naval e 
sobre outras actividades complementárias (madeira 
para caixas, litografia e lata, autoclaves ... ) que 
dinamizan o noso litoral e constituen a principal 
especialización de Galiza para todo o século XX, 
adaptándose e diversificá11dose de xeito progresivo. 

Neste periodo ten lugar a aparición da indústria 
eléctrica, aproveitando os grandes recursos 
hidráulicos, constituíndo hoxe a principal rama 
industrial en volume de produción. 

A proverbial febleza industrial galega non se deriva da 
auséncia de espíritu industrioso na nosa povoación; de 
feito, una sisado percorridb,pola nosa história industrial 
demostra a existéncia de multitudes de experiéncias 
que non chegaron a frutificar suficientemente ou non 
foron capaces de acadar a sua madurez. Moitos deses 
fracasos históricos derivan precisamente da 
inexisténcia dunha política industrial de apoio aos 
sectores nacentes, dunha política capaz de 
acompañar aos esforzos empresariais innovadores no 
momento e ao ritmo adecuado, precisamente porque 
non existian aquí as institucións capaces de traducir, 
interpretar con claridade e rapidez esas necesidades e 
actuar consecuentemente para defender eses 
intereses. 

Pola cor:itra,. padecemos .unha-política que ingnorou 
sempre as necesidades dun desenvolvimento 

industrial autocentrado que levou a Xosé Manuel 
Beiras· a falar no histórico libro o O atraso económico 
de Galicia, de "bloqueo e desposesión". lsto 
tampouco favorece a configuración dunha clase 
empresarial dinámica, con vontade e capacidade 
para guiar a política de acorde cos seus intereses 
colectivos. · 

Son estes pequenos detalles ou diferéncias iniciais 
-entre uns paises e outros os que permiten comprender 
porque uns paises tiveron unha evolución e outros 
non; precisamente porqu~ a dinámica ~e cámbio ten 
un carácter acumulativo. E por iso polo que, eses 
acenos de cámbios no capital finacieiro galego, se se 
confirman e asentan, poden comezar a mudar a 
situación galega nun periodo de cámbio tecnolóxico e 
de crises dos vellos instrumentos da denominada 
política rexional. Pero eses cámbios, agora posíbeis, 
necesita unha clara política institucional de apoio e 
unhas directrices nídias cara onde camiñar para non 
seguir funcionando como periféria do sistema 
produtivo.• 

ANOSA TERRA 
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A ·frota está amarrada desde o 30 de Novj!.mbro; á .esqu~rda, barcos do banco canário·sahariano no pe~ra~ de .reparacións de Marin; á direita, Manu~I Calvar, patTón do Tatón. A.N.T. 

-'r· 

Avida dos n:iariñeiros do_ bancoqanário, ?!3.harian~fffiS_cincO mese~ª espera da sinatura do convénio 

'Esta111os "~~scobri:nélo o:-qJ~e: é Vivér en familia -
-0- H. VIXANDE 

"Agás sete meses hai catre anos, habia moitÓ tempo que non 
tiñamos un ha parada de actividade tan· longa", explica Manuel 
Calvar, viciñ<i> de Marine patrón do polbeiro "Tatón", un barco 
de cuarenta metros ·de eslora e· dezasete persoas de tri·pula
ción. Para Manuel, á marxe da incertidome,-esta é unha nova 
experiéncia. "A família lévao igual ca min, pero sen désesperación . . 
Os mariñeiros estamos descobrifldO o· que é viver en f.amília". 

Un mariñeiro que queda na terra 
unha tempada longa descobre un 
mundo novo. "Aprendes o que va-: 
len as causas porque vas compra
las e sabes como· van os nenas 
-porque estás dia a dia con eles. 

. Porque non é o mesmo que cho 
conten que ter que vívelo. Do ou
tro xeito, $9 habia problemas que
daban resaltos cando voltabas do 
mar", di ManÚel ·mentres fai un 
aceno como desentendénaose. 

mar, primeiro de mariñeiro ao 
dia, despois en Gran" Sol e des
de hai máis de vintecinco anos 
en Canárias como patrón. 

Praticamente toda a frota viveu 
do mesmo xeito o comezo deste 
paro. "Cando expirou o convénio 
estabamos no mar, ese mes foi 
unha boa maré e habia a posibili
dade dunha prórroga mentres du
raba a negociación; pero unha 

· vez que viñemos para terra sa
biamos que polo menos tiñamos 
para cinco meses, porque en 
Marzo e Abril eles tañen o paro e 
nós tampouco poderiamos, pes
car. Pero ollo, que eles comezan 

'Compre evitar 

agpra a primeiros d~ Maio e nós 
seguimos aqui en terra'', contan. 

"Os barcos en porto o único que 
fan é oxidarse", afirma un mecá
nico desde un dos buques que · 
están amarrados no peirao de 
reparacións do porto de Marin. 
Pero para os armadores este pa~ 
ro non é igual. Eles sempre co
braron unha cantidade semellan
te cando un convérÍio expiraba. 
Os cálculos fanse en función da 
tonelaxe de cada barco e ainda 
que tampouco supoñen cubrir as 
expectativas de benefícios, signi
fican uns ingresos importantes. 

Empresas mistas 

Tras cinco meses en porto, a 
frota do banco canário sahariano 
comeza á ouvir con excesiva fre
cuéncia o conto das empresas 
mistas, mália que as formadas 
doce anos atrás resultaron un 
fracaso. "Que non haxa convé
nio de momento é unha cuestión 

p·olítica pero non pesqueira"-, din 
os mariñeiros. A autorización pa
ra pescar en .Marrocos dada a 
vários barcos holandeses de 
160 metros de eslora confirma 
esa impresión.-A capacidade 
dun destes buques permítelle 
pescar trescentas toneladas diá
rias, cando os barcos galegas só 
poden capturar duas toneladas 
cada dia. No pasado, as tentati
vas galegas con barcos seme
llantes non foron rendíbeis, pero · 
Holanda emprega man de obra 
-marroquina, que é máis barata. 

"Marrocos quer o noso mercado", 
explican os mariñeiros_ "Frota te
ñen: cincocentos barcos novas, 
de oito ou dez anos, pagados po
la Unión Europea que se cons
truiron aquí, en Europa, tamén te
ñen infraestrutura nos portas, ain
da que anden escasos de peira
os, e ademais hoxe a sua indús
tria agrícola é de capital europeu, 
polo que non hai por onde ataca
lo". A diagnose da situación per-

mite albiscar un futuro que pouco 
se parecerá ao pasado se a mo
bilización social non forza a Com
postela, Madrid e Bruxelas a dar 
unha solución que defenda os in
tereses pesqueiros galegas. Os 
sindicatos e os partidos denún
cian que a Unión Europea, orga
nismo encargado da negociación 
con Marrocos, defende intereses 
multinacionais da própria Europa 
e pretende abocar á t~ota galega 
ás empresas mistas. "Europa 
defende o seu capital na agricul
tura marroquina e España ten un 
negócio na telefonía en Marro
cos e oferece a pesca galega 
como moeda de cámbio para 
criar empresas mistas ou des
guazar os barcos que non quei
ran", explica Xabier Aboi, o se
cretário nacional de CIG-Mar. O 
sector está en contra desta posi
bilidade e o próprio Aboi reclama 
"a mobilización da sociedade ga
lega para forzar a Santiago, Ma
drid e a Bruxelas a defender os 
intereses galegas".+ 

Manuel Calvar, como case to
dos os mariñeiros, sabia ben 
pouco de ·viver en família. Os 
seus dous primeiros tillos nace
ron cando estaba embarcado. 
Só para cando veu o último pe
diu unhas vacacións. "Agora é 
máis doado que haxa unha dis
cusión porque hai máis tempo 
de convivéncia". Pero para Ma
nuel, "o problema Virá cando ha-

, xa que marchar, porque haberá 
máis morriña, máis sufrimento". 

dar a impresión de que o povo é inimigo dos mariñeiros' 
Pero ademais de disfrutar da fa
m ília, os mariñeiros da frota do 
banco canário sahariano teñen 
tempo para pensar no sector. 
"Ciar.o que está ben disfrutar da 
família, pero para iso están as 
vacacións, o léxico é ter traba
llo", explica Manuel Calvar .. En 
realidade, este colectivo ve o 
seu futuro con desacougo, pero 
as axudas que cobra da admi
nistración permítenlle facelo con 
tranquilidade económica. 

Uns catro mil oitocentos mari
ñeiros e catrocentos quince 
barcos que traballan_ no banco 
canario sahariano permane
ceo parados desde o 30 de 
Novembro do pasado ano, 
cando rematou a vixéncia do 
convénio pesqueiro entre a 
Unión Europea e Marrocos. 
Ainda que se trata dun colecti
vo relativamente amplo, o seu 
número foi en descenso nos 
últimos dez anos até deixalo 
en praticamente un cuarto do 
número de barcos e tripulan-

"Houbo fartura e houbo fames, tes. lsto, unido á dispersión 
como di o dita; sete anos de va- dos mariñeiros -os seus por~ 
cas gorEias e sete de tracas, pe- tos de orixe abranguen a toda 
ro fame negra nunca houbo". Galiza, Andalucía e Caná-
Este balanza corresponde a al- rías-, fai que a capacidade de 
guén que leva ·1rinta anos' nrr- - ·• · ... mbbiH.taciór'I estexa mermada. 

Por outra banda, despois de vá
rios meses en terra decaen os 
estímulos para manter o nível _ 

. de mobilización que demonstrou 
o colectivo nos primeiros com
pases do paro da frota e mesmo 
cando se produciron conflitos de 
natureza semellante. ' 

Manuel Calvar non ere que a 
causa da merma ná capacida
de de mobilización sexa a axu
da de 151.500 pesetas que a 
administración dá mensualmen
te a todos os mariñeiros, sen 
distinción de categorías profi
sionais. "Non hai posibilidade 
de traballar neutras frotas por
que non hai demanda --Bxplica 
Manuel-; tampouco se pode 
oposi~r- porque •mm hai· ·oferta · 

pública de emprego e ademais 
este é un colectivo que carece 
de formación e por moitos cur
siños que fagan non van con
querir traballo, de modo que sa
ben que non teñen máis opción. 
que ir ao mar .e que algunha so
lución · ~en que haber para eles. 
A axuda da administración por 
primeira vez non é ridícula, pe
ro tampouco dá para pagar as 
hipotecas e manter á família". 

' r 

Contado, Manuel si pensa que 
se cadra a estraté~ia mobiliza
dora podía ser máis atinada. "O 
que sucedeu o pasado Venres 
en Cangas (cando. os comer
ciantes se negaron a secundar 
unha taiga xeral de forma preci
pitada e sen·:consultalos], "M0n ( 1 

se entande, sobretodo se te
rnos en conta que o povo de 
Cangas sempre estivo moi uni
do cos dos mariñeiros", di Ma
nuel. "Non se pode chegar a 
eses extremos --Bngade-, cóm
pre convocar contando con to
dos e evitar dar a impresión de 
que o pavo é inimigo dos mari
ñeiros, porque non o é". De to
dos xeitos, a fallida folga non · 
minou a confianza dun colecti
vo no outro pero si deu mostras 
de como afrontar nun futuro no
vas mobilizacións. Neste senti
do, Manuel Camaño, da Central . 
. Unitária de Traballadores, ma
nifestou a intención de manter 
as mobilizacións na convicción 
de que a sintonía entre mariñei
ros e p0vo eto 1Morrazo 1é total.+ · · 

-



13 DE ABRIL DE 2000 • Nº 930 

O BNG recorrirá á Mesa e ao Constitucional apoiado nos informes xurídicos 

O PP impede / 

un Grupo Parlamentário Galego 
-0- A.E. 

Os cinco deputados de PP na 
Mesa do Congreso impediron 
cos seus votos que exista un 
Grupo Parlamentário Galego 
no Congreso, ao desestimar a 
petición do BNG de contar cun 
grupo parlamentário próprio. 
PSOE, IU e CiU votaron a favor 
da proposta dos nacionalistas 
galegos, que anunciaron a sua 
disposición a recorrer a deci
sión da Mesa, apelados nos 
informes emitidos por pres
tlxiosos constituclonallstas. 

UPNV e CiU utilizaron a porcenta
xe do 15% acadados en Catalun
ya e en Euskadi, respectivamen
te, para configurar o seu grupo 
parlamentário, polo que non po
den recorrer a el os dous deputa
dos que lle prestaban ao BNG". 
Así explicou Francisco Camps, 
vicepresidente primeiro da Mesa 
do Congreso, a decisión do PP 
de negar a constitución do Grupo 
Parlamentário Galego que de
mandaba o BNG. O que si apro
bou o organo reitor do lexislativo 
foi o Grupo panamentário Caná
rio, co empréstito dun deputado 
que lle fixo o pp a ce. 

Os demais partidos mostráronse 
en contra da decisión do Partido 
Popular, argumentando que era 
preciso realizar unha interpreta
ción "finalista" e flexíbel das nor
mas regulamentárias, admitindo 
un Grupo Galego. 

Francisco Rodríguez calificou 
esta decisión como "aberrante", 
froito da fóbia que o PP ten con
tra o nacionalismo e contra o 
galega en particular". Culpou di
rectamente a Aznar da decisión, 
e á presidenta do Congreso de 
"supeditar o lexislativo ao exe
cutivo" e de "non estar á altura 
das circunstáncias pois rachou a 
sua primeira promesa de ser a 
presidenta de todos". 

O deputado e profesor de derei
to Carlos Aymerich, considera 
que, segundo o regulamento 
"son os deputados os que cons
tituen os grupos e que o único 
que se lles pide é que se apre
senten en listas que obteñan o 
15%. Esta é a sua lexistima
ción". Tamén puxo de manifes- . 
to como UPN non é unha orga-

. nización distinta do PP. 

Dous informes de destacados 
constitucionallstas como Enri
que Sánchez Goyanes e Garcia 
Encinar, consideran plenamente 
lexítimo o grupo parlamentário 
do BNG. Sánchez Goyanes afir
ma que o regulamento da cáma
ra "permite expresamente" que 
os deputados que se adscriban 
a un grupo parlamentário "pro
cedan dunha ou várias forma-

. cións políticas". 

Sánchez Goyanes, que elaborou 
o informe en colaboración con 
profesores de dereito administra
tivo da Universidade de Sala-

~ ,.. . . 

F. Rodriguez expresou ao Rei a sua preocupación pola demonización do nacionalismo. 

manca salienta, asimesmo, que 
o regulamento permite asemade 
"a asociación de deputados que 
non sexan membros de nengun 
grupo a alguns destes, para a 
determinación dos mínimos es
tabelecidos. Só terán que cum
prir unha condición: dispor do 
15% nas circunscripcións nas 
que apresenten éandidatura". 

Sanchez Goyanes afirma que "nu
merosas senténcias do Tribunal 
Constitucional viñeron afirmando 
até de agora, que o dereito de par
ticipación política encama o vinca
llo dos cidadáns co sistema demo
crático, ou conexión cos princípios 
de soberanía do povo e do plura
lismo político consagrado no artigo 
1 da Constitución". 

Neste ponto incide tamén o dita
me de González Encinar. O pro
fesor monfortino, secretário xeral 
da Asociación Española de Pro
fesores de Dereito Constitucio
nal, afirma que "rexeitar a forma
ción do Grupo Parlamentário 
Galega seria situarse fóra da 
Constitución, pois esta estabele
ce a auséncia de mandato impe
rativo, isto é, outorga aos depu
tados a facultade de seren eles, 
e non os partidos, os que formen 
os grupos parlamentários na Cá
mara". Polo tanto, os deputados 
poden adscribirse aos grupo par
lamentários que queiran. 

González Encinar, ex membro 
do PSP, afirma que o feito de 
que un deputado poida integrar
se nun grupo parlamentário 
constituido con deputados elei
tos en listas doutro ou doutros 

. grupos distintos daquel en cuxas 
listas el tivese sido eleito "é algo 
que está expresamente admitido 
no artigo 27.1 do Regulamento". 

Nen Encinar nen Goyanes con
templaron nos seus informes 
que o empréstito dun deputado 
non pu i9e~~ , $'ªr r~ali.~ad_o , n~n,·~ ~ 

· por CiU nen polo PNV, por aco
llerse eles ao 15% para consti- . 
tuir o seu grupo. 

Tendo en conta estes ditames, o . 
BNG recorrerá primeiramente 
ante a própria Mesa do Congre
so e, de non prosperar farao an
te o Tribunal Constitucional. 

Francisco Rodríguez co Rei 

Estes fundamentos xurídicos fó
ronlle explicados ao xefe do Es
tad o polo parlamentário do 
BNG, Francisco Rodríguez, na 
sua visita á Zarzuela, celebrada 
o 11 de Abril nas consultas que 
o monarca realizou cos voceiros 
dos distintos grupos. 

O deputado do BNG expresoulle 
ao Rei a sua "profunda preocu
pación pola demonización dos 
partidos nacionalistas e o meu 
desexo de esas campañas aca
ben canto antes" advertíndolle 
que esta estratéxia "ameaza a 
pluralidade democrática e repre
senta un claro atento contra ás 
minorías, desgastando as reglas 
de xogo democrático" .. 

Nesta conversa, o representante 
do BNG tamén lle anunciou ao 
xefe do Estado· que os tres de
putados desta organización vo
tarán en contra da investidura 
de Aznar como presidente do 
Governo do Estado, xustificando 

, a sua decisión "non só polas 
discrepáncias ideolóxicas co 
PP, senón tamén pela maneira 
de governar do PP na Galiza e o -
trato que nos dispensa aos gale
gos desde o Governo central".-· 

A conversa tamén se centrou na 
caréncia de infraestructuras bá
sicas que sofre ·Galiza, "cando 
115=! expliquei que entre Vigo e A 
Coruña, a liña máis rendíbel do 
Estado non existe doble via, o 
Reí quedou sorprendido", afir
mou Francisco BodrJguez.+ 
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O PSdeG·PSOE cumpre o 
·compromiso de achegarse ao PP 
Xa o anunciara Emílio Pérez Touriño ao chegar á Secreta
ria Xeral do PSdeG-PSOE, os socialistas buscarían unha 
via de entendimento co Partido Popular. O compromiso 
cumpriuno Pérez Touriño, ainda que tarde, pasadas as 
eleicións municipais e as xerais, despois da debacle nestas 
ú_ltimas. Tan pronto como chegara á Secretaria Xeral, Tou
riño iniciara un enfrentamento co PP máis forte se cadra 
que o que mantiña o BNG. A estratéxia non funcionou e 
agora arrímase ao PP para satisfacción dos populares. En 
realidade, uns e outros teñen un obxectivo comun: impedir 
o ascenso do BNG. Xa o dixo Fraga nunha .entrevista re
cente; se se presenta ás autonómicas outravolta, será para 
impedir que Beiras sexa presidente. O actual chefe do Go
verno galego non aclarou se non lle abonda un governo de 
coalición PP-PSOE ou se teme tanto aos nacionalistas.+ 

'R' racba o monopólio 
da Telefónica nas cabinas 

5 

En cincuenta cabinas distribuidas nas sete cidades 
galegas será posíbel pagar cunha tarifa telefónica inferior 
á que cobra a compañia Telefónica. Sucede isto porque o 
operador integral de telefonia '~R" vén de anunciar a colo
ca.ción das mencionadas cabinas, que cobran máis bara
to o estabelecimento de chamada e tarifan por segundo 

. tanto pC1ra as chamadas locais como as de Galiza, xa que 
desaparecen_ as provinci.ais. As chamadas a usuários de 
"R", como promoción, serán de balde. De momento só se · 
instalaron duas destas cabinas, unha en Vigo e a outra na 
Coruña, pero pronto haberá máis. • . 

CuiñQ confinna que a Transcantábrica 
no'1 ~hega~ a Ferrol 

·- . 
A autoestrada Transcantábrica entrará por Ribadéo e irá até 
Baamonde para conectar coa autovía do Noroeste, en lugar 
de chegar até Ferrol. Esta é a conclusión que ,se extrae -Oo 
anú,ncio do conselleiro Xosé Guiña de que a Xunta construirá 
un vial de alta capacidade que conecte Ferrol coa Transcan
tábrica. O anúncio fíxoo Guiña diante dun grupo de alcaldes · 
do PP da Mariña, ante os que defendeu este traxecto da au
toestrada porque -dixo- é máis barato, terá menos impacto 
ambiental e porque asi se garanten as conexión co Sul do pa
ís e con Portugal. Segundo anunciou o PP, os alcaldes popu
lares da Mariña cipoiaron a Guiña. O que ainda non se coñe
ce é o proxecto oficial p~a autoestrada, ainda que Guiña ta
mén anunciou a intención ·de que estexa rematada no 2006. • 

Anuladas as oposicións gañadas 
polo sobriño dun concelleiro do PP de Ribadeo 
Un sobriño do concelleiro popular Xosé Duarte, da locali
dade de Ribadeo, obtivo unha praza de funcionário nese 
concello despois de obter ños exames unha nota de 4,55 
pontos, cando as bases da convocatória exixian un 5. O 
tribunal da oposición redondeara·a nota para dar a praza 
ao sobriño do edil e outra opositora levou o caso á sala 
do contencioso administrativo do Xulgado de Lugo, que 
anulou a oposición. Despois dun recurso diante do Tribu
nal Superior, este confirmou a senténcia, de modo que a · 
praza non será ocupada polo p~uente do concelleirq. O tri
bunal cónsidera que o "redondeo non foi unha interpreta
ción, senón claramente un voluntarismo". • 

-·o alcalde do Vicedo di que 
a Xunta permitiulle cobrar 65 millóns 
Na comparecéncia xudicial do alcalde do Vicedo, Isaac 
Prado Villapol (PP), este declarou que se en catro anos 
cobrou. dietas por valor de sesenta e cinco millóns de pe-

setas foi porque llo con
sentir.en a Xunta e a 
Subdelegación do Go
verno, xa que ambas 
entidades eran coñece
ras dos acordes plená
ri os que autorizaban 
estes pagamentós. Ain
da hoxe Prado Villapol 
continua cobrando can
tidades de 15.000 pe
setas diárias en concei
to de dietas mália que 
se enfrenta a unha peti
ción de pena de sete 
anos de cárcere. Un 

Isaac Prado Villapol (PP), compareceu exame d,OS SeUS gastos 
diante do xulgado. . X. MARRA pon de manifesto que 

inflaba todos os quiló
metros que facia así como outros gastos. Un.ha vez foi ás 
Can$ria$ e ppsou dieta~ d~ 8~.000 pesetas.p;or cada noite.+ 
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OPtNIÓN. 

CAMIÑEMOS AO CENTRO DA HUMANIDADE 

"Intensificación do traballo social e a posta 
en relación do mesmo coa nosa actuación 
institucional. Só dotando de maior solidez 
política e ideolóXica .a nosa base social e 
enraizándonos máis na sociedade podere
mos seguir avanzando nun ·contexto de 
enorme concentración do poder político, 
económico e mediático ... " 

lste parágrafo tirado da Q.nálise da nova si
tuación que fai o· Consello Nacional do 
BNG non indica que os nacionalistas· teña
rnos que buscar unha 
modera.ción nas ideas 
e nas propostas a ofe-
recer á sociedade. 

EMILIO LóPEZ PÉREZ 

fridores da propaganda tarnén vai ser forte. 

Coñecemos que o segredo de Fraga para 
manterse no poder é o amplo e perfecto · 
aparato de propaganda de que dispón. 

-O PP de Fraga ten a máxia de cqnverter o 
corrupto en legal, oµ aceitábel socialmente. 
Ao redor do PP existe unha irnensa trama 
de-corrupción chuchando os fondos públicos 
ao amparo da discrecionalidade do poder. 

T ampouco indica que 
a sociedade esté a de
mandar menos com
promiso do nacionalis
mo cos-seus proble
mas, coas suas loitas e 
agóbios, e coas suas re
clamacións ou protes
tas. Queda m0ito ca
miño que percorrer ca
ra o médio, cara o 
dentro dos. problemas, 
cara o seu miolo. 

'A Fraga non lle 
preocupan as 

plataformas en .si, 
senón a existencia de 

calque ira forma de 
debate público ou 

exercício 
democrático" 

Con esta práctica e 
cun potente aparato 
de propaganda pódese 
manter o poder rnoi
tos anos sernpre que 
contemos cunha so 
ciedaáe desideoloxi
zada. Esta sociedade 

O nacionalismo debe ter capacidade para 
levar á sociedade esta resposta crítica e de
be frear o aplastamento mediático. 

• PROBLEMA XENERACIONAL. No na
donal~mo para avanzar ternos un problema 
engadido ao político, ternos un problema xe
neracional, que tamén é político. Os nosos 
maiores foron educados e están sendo influi
dos por ideas_ opostas totalmente ás do BNG. 

O PP gañou estas eleicións explotando. os 
sentirnentos máis innobles das persoas: me
do ao terrorismo -versus "poder forte"; inso
lidariedade e egoísmo- versus non pagar irn
_postos; envexa -versus rapina de Pujol, etc. 

Os camiños do nacionalismo teñen que abrir
se por zonas agrestes: moitos traballadores e 
traballadoras galegos votan PP, os comercian
tes e indústrias das vilas están, polo xeral, 
rnáis alonxados do BNG que os labregos. 

O próprio oponente nos indica o carniño. 
A Fraga non lle preocupan as plataformas 
en si, senón a existencia de calqueira for
ma de debate público ou exercício demo
crático que cárnbie a concéncia dos gale
gas e galegas. O BNG non é dos agravia- . 
dos senón dos concenciados. • 
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DESDE 
MAZARICOS 

CON-AMOR 
!SOLDA SANTIAGO 

O rneu agradecernento para Francisco 
X. Femández Naval Chisco, porque ti
vo a ben incluir un texto meu no seu 
ferrnoso libro "Unha viaxe á procura 
do solpor" pechando o capítulo adica
do a Mazaricos. 

Cando o vin orprend~urne que a poe
sía poida ter esta utilidade práctica, 
porque cando escrebes, as veces sabes 
por que o fas, pero nunca para que ou 
para quen. 

Efectivamente eu son de Mazarico , un
ha terra en co ta abeirada á Co ta da 
Morre, pero especialrnenre góstame falar 
das Paxareiras. 

Paxareiras é unha aldea fronreiriza con 
escasamente 6 casas, 3 delas pertencen a 
Mazaricos, as outras 3 a Muro e un par 
de quilómetros rnáis abaixo xa on terras 
de Camota, así ·que a miña aldea vive 
nesa esquizofrénia de nop saber a onde 
pertence exactamente. 

É unha aldea minúscula pero imensa 
ao mesmo tempo, porque dende o seu 
picouto domina unha imensidade de 
mar e monte, dende o Barbanza ata 
Fisterra, incluido o Pedregal, ao que lle 
chaman do Pindo, pero é noso, o terri
tório das nosas vacas e das nosas mulle
res, que o repovoaron infructuosamen
te, ano tras ano, na medida en que os 
piñeiros van ardendo. 

Agora á miña aldea medráronlle ade
ma is unhas estrañas criaturas que se 
chaman aeroxeneradores e que están a 
inzar o monte, coas que tefi unha pe
culiar relación de arn r 6dio1 porque xa 
me afixen o seu sonido rompendo o ai
re, como me afixen ao on d Far d 
Fistera rompendo a bréterna nas tard 
da miña ínfáncia. 

E agora que vivo tan terra adentr , 
viaxo sempre que poido a a terra de 
brétemas, de xente de ollos im nsos, 
na procura do olpor, p r is me ale
grou tanto ver a miña terra e verme a 
rnin mesa no libro de Chisco. Pos iso lle 
debo este agradecernento. • 

A realidade mediática 
e virtual que tanto 
condiciona a cidada
nia serve na mor parte -
dos casos para vestir 
ao mono de seda. Se 
aparcamos os xomais e 

- desideoloxizada con
quírese se o · PP ador
na a venda e escravi
tude do país con "pia
dosas" formas demó
cratas" e quen tiñan 
que pensar nos huma
nos se autoenganan 
decindo que a econo
mía vai ben, sen saber 
como lle vai o lombo 
e a economía a quen 
traballan dezaseis ho
ras diárias cunha fre
gona, cunha grua, cun 
volante, ou quen dei
xan as pupilas diante 
dun ordenador P?r ca-

Xosé Lois 

entramos_ sen prexuícios a analisar con ri
gor os centros de traballo, os fogares, os 
centros .médicos -de atención prímária, os 
centros de ensino, etc; e deixarnos de reci
tar as frias porcentaxes de números das es
tatísticas, acoparemos o ben que se atopa 
en Galiza o "Estado do Benestar". 

Af?rtunadarrÍente, na Galiza existe algo 
máis que obxectos, negócios e diñeiro. 
Existen persoas, e estas persoas relaciónan
se máis aló dos negócios e ·do dineiro. Exis
te alge máis que a -propaganda, . e grácias a 
que existe algo máis que a propaganda o 
nacionalismo resiste e avanza. 

A expoliación é doma do país e dura e vai 
ser máis, pero-a -resistencia. hurnán dos so-

tro cadelas. 

O PP non lle ten medo a política, fai a sua, 
descarada e impunemente, a favor da Espa
ña única e dos máis poderoso~. 

Cambiar a ideoloxía do sistem~ é moi di
fícil; para moítos é máis ·cómodo cambiar 
as ideas e a práctica das organizacións 
adaptándoas ao sistema, e senón que llo 
pergunten- a .algun líder dalgun sindicato 
español. 

Q 

< 
Na Galiza, e non so na Galiza, hai unha 
amplia franxa da sociedade con moi pouca 
capacidade para dar unha resposta crítica 
ao poder. Iste é un síntoma claro dos siste- XtfJt:<.Q!'.~ 
mas totalitários. . . , . . · .. · - - ' L.!'--''-''-'~'""'-._,_. ___.__. '----'-..l-.:.:.-'-'-~'-'-_......'-"-..._._...._.__~......._..~~~--......,._~__._--~------_,.........J 
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PARLAMENTO 

Suárez Canal asegura que afecta á Cidade dos Muchachos· 

Acusqr1. ao PP de favorecer manobras especulativas 
co pfoxecto ·Ourense·novo milénio 
* PAULA CASTRO 

O progreso de Ourense e a 
sua comarca depende, segun
do o conselleiro de Presidén
c i a, Xaime Pita, de que se 
efeitivice o proxec:to Ouren
se-novo milénio. E dicer, de 
que se construa un novo 
campo de futbol, un aparca
mento subterráneo cunha zo
na verde por riba, un edifício 
administrativo da Xunta e 250 
vivendas. Para os grupos da 
oposición o proxecto "estre
la" da administración, alén de 
ser máis que insuficiente pa
ra reactivar a cidade, agacha 
detrás manobras especulati
vas e prexudica ás instala
cións da Cidade dos Muchac
hos en Bemposta. De feito, 
consideran que coas actua
cións levadas a cabo contra o 
Pai Silva, o seu titular, tratá
base de acabar coa sua opo
sición ao proxecto previsto. 

o 
~ z 
~ 

Tras do proxecto urbanístico Ou
rense-novo milénio "hai duas 
operacións especulativas, unha 
para a zona do Cauto e outra pa
ra a zona de Seixalvo. No Couto 
podia ser discutíbel que se trans
ladara ou non o estádio de futbol, 
pero detrás desto o que hai é un . 
intento de recalificar todos os te
rreas colidantes. En Seixalvo 
acorre o mesmo, porque ao ubi
car alí o novo estádio tamén se 
van recalificar os terreas". 

'-'---~~~~~--~~~~~~~~~~~--'~ 

Suárez CanaJ (BNG} perguntouse se un comelexo de edifícos e un campo de ~I é o trampolin para ·o progreso de Ourense. 

Asi de explícita era a análise que 
apresentaba o deputado do BNG, 
Alfredo Suárez Canal, a respeito 
do proxecto urbanístico artellado 
pala Xunta para "modernizar" a 
capital ourensá. Ao igual que os 
nacionalistas, socialistas . e grupo 
mixto criticaban os supostos be
nefícios do plano e moito máis os 
procedimentos empregados para 
poñelo en marcha_ 

O Ourense-novo milénio dábase 
a coñecer en plena campaña das 
eleicións municipais, durante a 
Expourense. O presidente da 
Deputación, Xosé Luis Saltar, 
anunciaba un investimento de 
9.000 millóns de pesetas para le
var a cabo un proxecto urbanísti
co na cidade, do que non tiñan 
coñecimento nen sequer os re
presentantes municipais do PP. 

Para avalar o adianto realizado 
por Baltar, o presidente da Xun
ta, Manuel Fraga lribarne, de
sembarcaba na feira "acompa
ñado dun considerábel séquito" 
e poñia números a cada un.ha 
das actuacións previstas. Se
gundo a depu!ada socialista, 
Maria Antónia Alvarez Yáñez, o 
custe do acto en· cuestión as
cendía a 5 millóns de pesetas_ 
Unha cifra que foi confirmada 
pola própria administración. 

pos municipais tiveron notícia, 
até m§lis adiante, dos pormeno
r es. Alvarez Yáñez sinalaba 
ademais, que ''todo esto é unha 
tomadura de pelo, porque non 
existe consignación orzamentá
ria en absoluto para nengunha 
destas actuacións". 

Segundo as explicacións dadas 
por Fraga na Expourense, e)l 
Bemposta, prevíase actuar so
bre 250.000 metros cadrados e 
no Cauto, logo do translado do 
actual campo de futbol, as 
obras ocuparian 44.000 metros 
cadrados, entre novos viais e 
solo residencial. 

Suárez Canal sintetizaba, nunha 
pregunta ao conselleiro de Presi
déncia, as causas que o levaban 
a oporse ao proxecto. "O transla
do dun campo de futbol, a cria
ción dun edifício multiusos, un 
aparcamento subterráneo que vai 
levar por riba unha zona verde e 
vivendas sociais que bailan na 
sua cifra, porque comezaron sen
da 400 e agora quedan en 250 .. ." 
esa é a grande actuación urba: 
nística para unha cidade? o que 
vai condicionar o seu milénio?" 

Ataque á 
Cidade dos Muchachos 

espiñento asunto, "nen un só 
metro cadrado de Benposta -o·n
d e están ubicadas· as· instala
cións da Cidade dos Muchac
hos- o vai ocupar a Xunta de 
Galiza". Asi; de esguello atalla
ba o tema e insinuaba que a 
oposición do Pai Silva carecia 
de fündamento. · 

Sen embargo, a oposición enca
rregouse de explicar os porme
nores. No ano 1985 a adminis
tración galega mercaba ao Pai 
Silva 63.000 metros cadrados 
en Bemposta. "A escritura públi
ca de compravenda foi por 84 
millóns de pesetas", explicaba 
Anxo Guerreiro. O comprador, 
ou sexa a administración, adqui
rira a finca co compromiso de 
destinala á construcción de vi
vendas de protección oficial, po
lo que se solicitou a sua isen
ción fiscal. 

Para Pita, nesa mesma escritu
ra especifí case que os terreas 
están "libre~ de cargas e abri
gas". Pero, Alvarez Yáñez mati
zaba que aí .engadíanse catro 
estipulacións e na cuarta indicá
base que habia que construir 
400 vivendas sociais. 

De feito, no ano 1993, sendo An
tónio Couceiro Méndez director 

Alén das manifestacións contrá- xeral do IGVS._ aprobábase o 
rias ao proxecto, a Xunta topóu- prego de bases que rexerian o 
se coa oposición dun particular concurso público de alleamento 
que poñia en risco os efeitos fa- da parcela, para a construcción 
vorábeis do anúncio deste plano de 350 vivendas. Segundo Pita, 
estrela na opinión pública. O ti- o concurso quedou deserto e por 
tular da Cidade dos Muchachos, iso nunca chegaron a construir-
º Pai Silva, fixo pública-a sua se. Segundo os membros da 
contrariedade ao plano da Xun- oposición, en calquera outra cir-
ta e desde a administración ini- cunstáncia teríase sacado de no-
Ciouse untJa campaña mediáti- vo a concurso, pero simplesmen-
ca, represiva e xudicial contra a te non volveu interesar. En todo 

· O plano anunciado implicaba to- sua pe'rsoa e contra a institución caso, o valor dos terreas supera-
da unha série de modificacións á que representa. bacon moito a cantidade pagada 
no Plano Xeral de Ordenación ao Pai Silva, ainda máis se non 
Urbana aprobado polo concello, Segundo Xaime P~ta, que tratou se adicaban a vivendas sociais 

__ per.o_ aea _o ..alcalde _nen .os_gr:u:- ___ en todo momeoto_ de _eJudir .-e.sJe __ tal _~ CQfllO_ e_staba previsto. 

Instalación afectadas 

Para Suárez Canal, os ataques 
ao Pai Silva van máis alá,-por
que ó proxecto actual afecta 
non só a eses terreas adquiri
dos para un· fin diferente aoque 
se van adicar senón tamén ás 
actuais instalacións da Cidade 
dos Muchachos e colisionan 
"coa función social que está 
cumprindo esta institución'.'. 

O deputado nacionalista consi
dera que as actuacións en con
tra do Pai Silva non se deben 
unicamente á sua defensa dos 
terrees senón tamén ás emi
sións da televisión local que te
ñen instalada e que oferece in
f orm ación s para a cidade de 
Ourense "cun certo critério de 
independéncia, causa que vos
tedes non toleran". Esas e non 
outras serian as causas que te
rian provocado a intervención 
da conseltaria de Família contra 
o Pai Silva:. Unhas actuacións 
que Guerreiro calificaba de "im
presentábeis". 

Suárez Canal incidia tamén no 
feito de que, por vez primeira, a 
própria administración recurrira 
ao fiscal do Tribunal Superior 
de Xusti~a oe Galiza, para ac
tuar de oficío contra o titular da 
tnstitución social ourensá e 
lembraba o fracaso desta tréco-

· 1a porque "agora un xuiz acába
os de pór no seu sítio dicíndoUe 
á conselleira que intentara pre
sionar á institución por médio 
do TSXG". 

Pero destas presións e das rei
teradas negativas a compare
cer con anterioridade no pleno 
para explicar o que estaba 
acontecendo en Bemposta na
da dixo o conseHei.ro de presi 
déncia, que se limitou a rema
tar cun "váise facer, co seu 
apoio ou sen _el"_. t ., .... 
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A revolución 
en marcha 
As protestas protagonizadas 
por asociacións ecolo~istas, 
viciños e forzas políticas 
evidéncian que a instalación 
masiva de parques eólicos 
en canto cu ruto sobresae en 
Galiza está xerando toda 
unha série de problemas, 
que o PP négase a recoñe~ 
cer. Aplícase, como en moi
tos outros casos, o rodillo 
da maioria e pásase por riba 
de calquera manifestación 
contrária aos planos oficiais 
propostos pala administra
ción. A clave está en que 
oporse aos proxectos do PP 
é oporse ao progreso_ Asi 
quedaba de novo patente no 
pleno, cando o deputado po
pular, Manuel López Outei
ral, calificaba de "revolu
ción" a posta en marcha de 
parques eólicos. Revolución 
é, pero polas reaccións que 
suscitan na sociedade coa 
ocupación masiva dos mon
tes sen ter en canta nen aos 
proprietários nen aos que 
advirten das repercusión 
medioambientais que están 
provocando.+ 

Embarazos 
non desexados? 
Demandábanse no pleno 
medidas para diminuir o ele
·vado número de embarazos 
non desexados que se dan 
anualmente entre as adoles
centes. A oposición do PP a 
aprobar que se adiquen 
máis recursos para pór en 
marcha esas medidas, á vis
ta de que as que hai na ac
tualidade, son a todas luces 
insuficientes, leva obrigrato
riamente a facer unha pre
gunta. Non desexados para 
quen'? Para as mulleres? 
Pois eso parece ser o de 
menos. O de máis é non dar 
unha peseta máis para que 
o SERGAS poid-a asumir 
esa prevención. Se cadra 
eren que asi incrementarán 
os índices de natalidade. + 

Os residuos 
~ . organ1cos 

ao crematório 
Son os máis abondosos na 
bolsa do lixo pero os planos 
da Xunta non prevén a sua 
reciclaxe. O conselleiro di 
que é porque o compost non 
é viábel, porque a el haberia 
que sumar tamén os resí
duos orgánicos agrários. O 
que si é viábel é queimalo. 
De algunha forma tiña So
gama que garantir que vai a 
haber lixo dabondo para re
cuperar os investimentos en 
incineradoras. Tamén aqui 
xurde inevitabelmente a per
gunta de . para quen non é 
viábel o compost. A respos- • 
ta semella demasiado óbvia 
como para que o conselleiro 

~· .~, trate de.r::Usfrazal¡;¡. • . , 
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Grupos políticos e ecoloxistas marcharon desde Ordes a Cerceda pora protestar contra a incine~dora de Sogama. A. PANARO 

Consideran a incineración un recurso abrigado a minimizar 

Os concellos do BNG ven nos acordos 
con sogama unha saida para financiar 
a reciclaxe con fondos da UE 
-e>- PAULA CAST RO I G.L. 

As alcaldias de Vigo, Ponteve
dra e Ferrol coidan que incine
ración de resíduos é , nas condi
cións actuais, un mal inevitábel 
e circunstancial e aseguran que 
mediante a recente negociación 
con Sogama poden chegar a 
entregar un nivel ínfimo de li· 
xo para o forno de Cerdeda. 

A solución, que estes concellos 
consideran emerxente e interina 
para os graves problemas her
dados de disposición do lixo, foi 
calificada por Greenpeace e ou
tros grupos ecoloxistas como 
unha claudicación fronte á políti
ca de resíduos da Xunta xa que 
axudará a pór en marcha a inci
neradora de Sogama contra a 
que veñen combatendo os na
cionalistas e algúns represen
tantes locais socialistas. 

Nos concellos, os nácionalistas 
admiten que unha parte do lixo 
das cidades que governan vai . 

. acabar no forno de Sogama, pero 
requsan o termo cfaudicacion para 
definir o· entendemento coa Socie
dade Galega de Meioambiente, 
na que ten maioria a Xunta. Pela 
sua parte califícano de sesgado 
ao non considerar os problemas 
vellos (vertedoiros que hai que se:
lar, sobre todo) e-o crédito Hmitado 
para pór en marcha "sistemas 
completos de reciclaxe_. · De feito 
coidan que a negociacion con So
gama, máis que abrir as portas da 
incineradora, desbloquea os crédi
tos da UE para reciclar, reutilizar -e 
reducir os residuos sólidos urba
nos. Se o obxectivo da Xunta é in
cinerar o 90% dos resíduos para 
producir enerxia electrica, os alcal
des disidentes de Sogama espe
ran minimizar esta contribución 
mediante a reciclaxe. 

Xunta para adaptarlas ao plano 
estatal, que contempla específi
camente a compostaxe e incine
ración exclusiva-dos resíduos 
que non son susceptíbeis-de reci
claxe, .redución ou ·reutili4ación. 
"Non hai acorde entre o BNG e 
Sogama. Outra cousa é o que os 
alcaldes estean abrigados a facer 
a dia de hoxe para solucionar os 
problemas de resíduos porque o 
que non se pode é Pedir-aes vici
ños que garden o lixo na casa._ 
Valoramos o feíto _de que estean ·
abrindo un camiño importár:ite· 
nas conversas coa Conselleria de 
Meioambiente que non van blo:. 
quear procedimentos distintos · 
para o t~~tamento do li~o". _ 

O acordo con Ecoembes 
asinouse antes de avaliar ó 
Plano Piloto .... · 

o plano piloto de recollida selecti
va aplicóuse p 29 coñcellos gale
gas ci>a fin c,fe coñecer as ~rac
terísticas do lixo e os custes deri
vado~ do modelo deseñado pola 
Xunta de Galiza xunto coas em
presas Ecoembes e Sogama. Eri 

. función dos resultados que se 
tiraran de~te plano habíanse asi
nar os convénios específicos co
as empresas implicadas na reco
llida e reciclaxe de envases lixei
ros, vidro e papel. O conselleiro 

_.de Medioambiente, Carlos del 
Alamo, explicaba que eses resul
tados non se deran a coñecer até 
o de agora porque ainda non es
taban rel}latados. Sen embargo, 
o convénio con Ecoembes asi
nóuse xa a finais do pasado ano. 
Para a deputada nacionalista, Ro
sa Darriba, eso demonsfra que o 
de menos eran os resultados, 
porque os termos do convénio es
taban prefixados 9e antemán. 

lamento o pasado Martes 11 de 
Abril de 2000. 

Para o conselleiro de Medioam
biente ese 30,9% é o "tope posí-

, bel de recollida selectiva". Unha 
porcentaxe que para a adminis
tración semella satisfactória, má
lia p que "non se abrigará a nen
gún concéllo a que se adira". Es
to ven significar que se aceitan 
os planos municipais de resíduos 
"sempre que se acollan á lei". 

Estas resultados, que para a ad-· 
ministración son positivos, son 

, analisados como "preocupan
tes" desde o BNG. Asi , Rosa 
Darriba sinalaba que a data de 
17 de Novembro de 1999, a me
tade dos resíduos que recebia 
Sogama estaban "mal seleccio
nados", polo que as expectati-

. vas· de reciclaxe para latas, 
bricks e plásticos "non acadaron 
os obxectivos previstos". 

Para a deputada nacionalista, 
as causas son várias e entre 
elas sinala que o 44% do que 

. vai na bolsa amarela - a dos de
. nominad os resíduos lixeiros
non se corresponde co que de
beria conter. De feito, ao sepa
rar eses resíduos que aparecen 
mal seleccionados, só se che
gan a recoller, ao final, un 20% 
de envases, mentres que o res
to. non chegan a reciclarse. 

A esto hai que lle sumar que en 
algúns dos concellos nos que se 
puxo en marcha o plano piloto, a 
pintura amarela dos contadores 
destinxiu, co que finalmente 
quedaron verdes. Un fallo que 
impediu que se efectuara a reco
llida selectiva utilizando as cores 
como referentes do tipo de lixo a 
guindar en cada contedor. 

Seg1.~mdo os dados obtidos tras Pero o problema fundamental é 
Doutra parte a deputada naciona- avaliar os resultados do plano que, ao despreciar a matéria ór-
lista encargada dos asuntos de piloto de recollida selectiva, gánica, un 61 % do total do -lixo 
meio ambiente, Rosa Darriba, "houbo unha utilización deficien- non se recicla, ou o que é o mes-
precisou que non existe nengun te· dos colectores" e só un mo, destínase á incineración. Eso 
acordo entre o BNG e Sogama 30,9% do total do lixo que se demonstra, segundo Darriba, que 

·¡ senón os obxectivos ratificados produce é seleccionado para a "non hai interese por reciclar o 
poló traballo do gn,ipo naCionalis- sua posterior reciclaxe. Asi o ex- máximo posíbel de materiais", se-
·ta no parlamento, de modificar a plicaba Carlos del Alama na sua nón que se ttata de "buscar a 
Lei e o Plano de . Res[duos da compªrecéncia no pleno do par- rendibilidade náda máis".+ . - , 
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Txema 
Montero: 
'o voto novo 

. 
va1 para 
a direita' 

O que fora voceiro de HB e 
actualmente é membro da 
Fundación Sabino Arana, T xe
ma Montero, busca nos novos 
votantes o sentido no voto 
Congreso en Euskal Herria: 
"Nos últimos vinte anos -di na 
revista E LKARRI- houbera 
480.000 novas incorporacións 
ao censo e 210.000 na década 
pasada, que son 
fundamentalmente de onde 
puido tirar o PP un maior be
nefício. Porque sobe o PP, pe
ro non babean moito os votos 
socialistas. T amén existe can
sázo. Depois de vinte anos de 
nacionalismo, esta opción po
lítica está tan asumida pola ci
dadania coma o socialismo ou 
o conservadorismo. A xen te 
quer cámbios. Os nacionalistas 
foramos favorecidos nas 
primeiras eleccións por sermos 
vítimas do franquismo; agora 
os partidos estatais resultan 
mellorados polo agarimo 
popular. E tamén hai que con
siderar a incomprensibel abs
tención de HB que, salvadas 
as distáncias, comeza a se pa
recer á CNT en tempos da Re
pública, cando sobredetermi
naba a situación política pero, 
ao mesmo tempo, estorbaba os 
cámbios na mesma 
orientación que estaba a pre-

. conizar". Montero critica o úl
timo atentado: "ET A deu 
mostras de impaciéncia políti
ca e democrática. Política por
que habia un elemento ad ho
minen no atentado. Matan a 
Buesa porque os molesta, 
ultrapasa e amola. É o inimigo 
politice brillante, difícil na 
confrontación e na polémica. 
Dbceron que o matab~ 
porque era anti-basca. E unha 
visión da basquidade moi 
estreita, a da ET A e ren máis. 
lmpaciéncia democrática, por-

Txema Montero 

13 DE ABRIL DE 2000 

que cando o Govemo xogou 
ces presos como reféns, ET A 
non deu termado das presións 
internas e, comprobando que 
PNV e EA non cefo boraban, 
dixo: o-povo non está maduro 
para o proceso e· remos que di
rixir outravolta da procesión e 
volver á loita armada".• 

lncinerar 
é negócio 
"Incinerar o lbco que se 
produce en Bizkaia debe 'ser 
bon negócio" comenta Carlos 
García na revista ARDI 
B ELTZA. "Só asi ten explica
ción a aposta que algunhas 
empresas multi-nacionais (Vi
vendi,Generale des Eaux, 
Deutsche Ba~k e Banco de 
Dresde) fbceron polo proxecto 
de central elétrica de xenera
ción térmica que Zabalgarvi 
S.A., sociedade constituida 
con capital público e privado, 
e que leva anos a defender 
contra a opo ición de divers 
partidos políticos, grupo eco
loxistas e particulares. V ocei
ros de Bizkaia Bizirik, colecti, 
vo que nuclea a forte 
oposición social á incinerado
ra, sinalan que nen sequer e 
sabe de onde vai sair o lbco 
para queimar. As cantas non 
cadran. O proxecto fala da 
que a incineradora vai 
queimar 228.000 toneladas de 
lbco ao ano, case a mesa canti
dade de lbco que se vai produ
cir o que non acae co obxecti
vo oficial de reciclar o 18% 
do lixo doméstico. Os ecolo
xistas perguntan se queren 
queimar o lbco de toda 
Bizkaia, se van importar lbco 
doutrén, ou é que vai funcio
nar a incineradora con gas 
porque o que non van facer é 
perder cartas". • 

Francisco 
Vázquez, 
en defensa 
de España 
LA Voz DE G ALICIA da can
ta da imposición da Gran Cruz 
del Mérito Mili tar ao alcalde da 
Coruña Francisco Vázquez 
"por as ocasións nas que se 
manifestou con calridade e 
contundéncia en apoio e 
defensa de España e dos seus 
exércitos". A información da 
conta de que Vázquez estaba 
"moi emocionado" e confesou 
"que nunca busquei máis méri
to que cumprir co meu deber". 
Nos agradecementos "non es
queceu a José Maria Amar, 
cuxa cbaleirosidade e ecuani
midades neste caso quero 
salientar". O Xeneral Xefe da 
Región Militar Naroeste, Luis 
Martinez Coll, "enumerou as 
veces que Francisco V ázquez 
apoiou ao exército e sendo iso 
importante, hai ainda moito 
máis, coma a sua afervoada e 
permanente defensa de España 
e do español: a sua postura re
sulta un bálsamo e un estímu
lo para quen nos honramos en 
vestir os uniformes dos exérci
tos de España".+ 
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Como xurde o Proxecto de In
vestigación Galiza 20~ O? 

lnsírese nunha liña de estudos 
sectoriais que xa hai-'noutras co
munidades autónomas e noutros · 
paises europeus. No caso deste 
estudo en concreto, pártase dun
ha iniciativa do Presidente da 
Xunta e tres institucións financei
ras, o Banco Pastor, Caixa Gali
za e Caixa Vigo-Ourense. Estas 
entidades acollen ben a idea, to
man a iniciativa e deciden desen
volvela. Estas institucións fan 
ademais, un apoio que non é es
tritamente financeiro, senón que 
optan por un apoio cun perfil so
ciar. Trátase de tres entidades 
que teñen unha base sociolóxica 
importante en Galiza, polo seu 
próprio desenvolvimento, e polo 
tanto nós penso que irnos ser 
portadores deste impulso social, 
que é necesário para un traballo 
deste tipo. As entidades financei
ras toman unha série de deci 
sións para desenvolver o proxec
to e o primeiro que se fai é pun
tualizar as ponéncias e en que 
ámbitos da sociedade se vai 
centrar o estudo con singularida
de. Cada unha das ponéncias 
está composta por dez , doce 
persoas, aproximadamente. lsto 
terá un prazo de aproximada
mente o mes de Abril. Apartir de
se momento iníciase o primeiro 
período de reflexión e de análise. 

Que critérios se tiveron en 
conta á hora de seleccionar 
ás persoas que van dirixir ca
da unha das ponéncias? 

O crttério de selección dos presi
dentes de cada unha das ponén
cias, foi de releváncia persoal e 
profisional en cada un dos cam
pos e de capacidade de concitar 
ao seu redor o debate e reflexión 
de persoas seleccionadas e re
presentantes da sociedade. Hai 
máis, seguramente, que estas 
doce persoas, que terian as mes
mas características, pero todo 
proceso de selección implica fa
cer algunha renúncia e eliximos a 
estas doce persoas porque cum
prian, todas elas, estes requisi
tos: un grande relevo na sua es
fera profisional e ter facilidade pa
ra propiciar o debate das persoas 
que van compoñer as ponéncias. 

Hal ponéncias que ainda abor
dadas desde unha perspeitiva 
global apresentan Importantes 
diferénclas en función das dis
tintas realidades que se dan en 
Gallza, tanto do ponto de vista 
socl~conómico, como cultu
ral. Teranse en conta esas es
pecificidades nos distintos es
tudos ou será estrictamente 
global a forma de abordalas? 

Un proxecto destas caracterís
ticas non pode atender ás exi
xéncias g.lobais e tamén ás exi
xéncias locais. Eso é moi difícil. 
Para resolver esa situación, co
mo o proxecto se dirixe á socie
dade e esta represéntase atra
vés dos presidentes das ponén
cias e dos membros das ponén
cias, que serán quen teñen que 
facer o proceso reflexivo e che
gar ás conclusións. Claro, esas 
conclusións serán de carácter 
global, pero tamén se pretende, 
na composición das ponéncias, 
unha composición plural, tanto 
no ámbito do pensamento· como 
na localización das persoas: do 
Sul, do Norte, de todas as esfe
ras xeográficas representativas, 
por dicilo dalgun xeito, da socie-
dade galega. ,,---
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Director do Proxe~to de Investigación Galiza 201 O en promover o proxecto. Apartir 
dese momento, e así o manifes
tou na apresentación, el mante
rase completamente á marxe. 
Pero claro, de que dados, de 
que documentación e de que 
perfil se parte? Pódese pensar 
que as ponéncias parten duns 
presupostos chamémoslles ofi
cialistas, pero iso non é así, por
que as ponéncias van ter á sua 
disposic.ión a totalidade de da
dos e traballos que se teñan fei
to sobre todos os campos que 
se retiren nelas. Tanto os dados 
qu~ pode proporcionar a própria 
Xunta como as organizacións 
sociais, sindicais, partidos e cal
quera que teña dados elabora
dos de interese, están a disposi
ción do proxecto. 

X,M!! Gómez e Díaz·CaStrovieio 
'O naso obxectivo non· é promover a acción política' 

*PAULA CASTRO 

CO FIN DE COÑECER AS DEMANDAS E NECESIDADES DA SOCIEDADE GALEGA DE CARA A ORIENTAR A ACCIÓN 

ECONÓMICA, CULTURAL E SOCIAL NO DECÉNIO 2000-2010, A XUNTA DE GALIZA, XUNTO COAS ENTIDADES Fl

NANCIEIRAS BANCO PASTOR, CAIXA GALIZA E CAIXA VIGO E OURENSE VEÑEN DE PROMOVER A REALIZACIÓN 

DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN GAL/ZA 2010. O SEU DIRECTOR, XOSÉ MARIA GÓMEZ Y DÍAZ ·cASTROVIE

JO, EXPLICA EN QUE CONSISTE O ESTUDO, COMO SE ESTÁ ABORDANDO E CALES SON OS SEUS OBXECTJVOS. No caso das entidades finan
ceiras, houbo pola sua banda 
algunha condición de partida 
para financiar o proxecto? 

de apresentación vostede si
nalou que a sociedade terá a 
palabra. De que forma terá a 
palabra? 

Nós non concebimos a realiza
ción do proxecto se non é de 
cara á sociedade. Irnos ter per
manentemente unha permeabili
dade sobre a sua realización. 
Non irnos agachar nada en ab
soluto. Efeitivamente o proxecto 
ten aspectos técnicos, cando se 
tala da sociedade do pensa- . 
mento ou da sociedade tecnoló
xica, pero tamén ten aspectos 

no, a muller, a terceira idade. .. pla, pero coido que é a mellor 

As institucións financieiras o 
único· que fixeron foi promover o 
proxecto nos termos de lexisla
ción das ponéncias, presidén
cias das ponéncias e director do 
proxecto e apartir dese momen
to a única intervención que te
ñ.en é estar ao tanto do seu de
senvolvimento. Pero non teñen 
actividade. de impulso ou de 
incidéncia de nengu':l tipo. 

Unha vez entregadas as con
cl u si óns á Xunta, espérase 
que sirvan como recomenda
cións para logo actuar desde 
o ámbito político? 

O traballo non fará recomenda
ci 6ns. Recollerá conclusións 
que se pretende sexan de utili
dade, ·non facer un traballo máis 
dentro dunha liña de pensamen
to, senón algo que sexa valora
do como útil para a sociedade 
galega. Apartir dese traballo pó
dense promover determinadas 
accións económicas ou sociais 
e se se teñen en conta estas 
conclusións para promover me
llaras na liña dé acción política, 
pois tamén. Pero o que se pre
tende, primeiro é facer un .traba
llo -útil para toda a sociedade, 
para que cada un poida ter na 
sua própria vida unha certa idea 
de cal é o futuro máis próximo, 
pero tamén promover as ac; 
cións económicas e sociais e lo
go a acción política é asumíbel. 
Pero non é ese o obxectivo di- , 

-recto do traballo, porque entón a 
tese que nos apresentamos, de 
manterse á marxe da acción po
lítica non teria .sentido se o que 

- se pretende dir-ectamente é inci
dir nesa acción política. Trátase 
de apresentar a análise do re
ferente temporal do 201 o. 

Nas ponéncias analísanse di- · 
versos aspectos, desde lexis
lativos até medioambientais. 
No caso do Estatuto, por 
exemplo, cales serán os ei
xos de estudó. O grao de .de· 
seovolvimento, cumprimento, 
eficácia ... ? 

temas nos que toda a sociedade que se lle pode dar. O que non 
xa non só ten intereses, senón se van incorporar son os docu- Neste intre non debería facer 
que aden:iais é imprescindíbel mentos provisionais de traballo, unha análise pormenorizada de 
que se implique. Abriremos un- por non incidir na metodoloxia cada unha das ponéncias, por-
ha páxina web en Internet; o operativa das ponéncias, até .-que o guión de traballo corres-
que teña acceso á páxina web que o traballo estea rematado. ponde aos seus presidentes e 
vai coñecer o proxecto, a sua pareceria unhq certa intromi-
estrutura e desenvolvimento, · O feito de que a proposta dé sión. Asi en abstracto, no re-
igual que ·alguén que traballe realización deste Proxecto de ferente a institucións ou Estatu-
nel. Non hai nengun dado que Investigación veña desde o to, o que se deberia ter moi 
se vaia agachar a ninguén. A poder político, nomeadamen- · presente seria o marco estatu-
páxina ten dous buzóns de su- te do Presidente da Xunta, tári o en xeral, o desenvolvi -
xeréncias para que as persoas condicionará a marcha dos mento estatutário , o financia-
qu~ ~ccedan a elas poidan en- estudos, as teses de partida mento autonómico e o desen-
viar suxeréncias ao director do ou as conclusións? volvimento das institucións es-

Subliña especialmente que asequíbeis para todos os cida
vai ser u~ .P.rº?C~CtQ .dEt ~ara .A .,. d?~s .. ~n ..t~ rTJ.é!~ cpmq .,a !~,p.ns·- · 
sociedade. De feito, no acto ción do rural ao urbano, o ensi-

proxecto 9u directamente ás po- tatutárias e non esfatutárias ta-
néncias. E ~erto. c;t ,y~ e_sa R_9&it?i : ·-' ;..~n aq§9lyto.: , ~ é,iStiv).9_.ap,e ~~"'·- .J!lén . ... ~se pefi~l a ~tandas ras-
lidade tarnpouco e a má1s am- presidente ~a Xunta consiste so gos, o éadro descriptivo.• 
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ENSINO 

Vailles dar unha praza fixa de xeito irregular, denúncia a CIG 

Educación quer converter 
en as~sores a 40 profesores en comisión de servizo 
*P. BERGANTIÑOS 

A Consellaria Educación ten 
previsto criar 40 cargos de 
asesores técnicos para os 
seus servizos centrais. Estas 
prazas cobriranse, segundo 
denúncia a CIG, con profeso
res que actualmente ocupan 
postos en comisión de servizo 
que foron concedidas de xeito 

· irregular. Existe unha sentén
cia do Tribunal Superior que 
en Novembro de 1998 declara 
ilegais todas estas comisións. 
Pero, pésie ao auto, Educa
ción prorrogou para este cur
so case que a metade delas. 

A Consellaria prorrogou para es
te curso 517 comisións de servi
zo. Argumenta que non remata
ron os convénios coas entidades 
nas que estaba destinado o pro
fesorado afectado e que de su
primilas todas, alguns servizós 
quedarian desmantelandos. 

cando lles aparecen asignadas 
as mesmas funcións. Convócan
se tamén 2 prazas para a Direc
ción Xeral da Universidade, un
ha para asesor en matéria de 
apoio a asisténcia aos estudan
tes universitários e outra en ma
téria de autorización de estudos 
na Comunidade Autónoma, can
do o léxico, de ter que ser do
centes, é que estes sexan do 
ensino universitário", comentan 
desde a central sindical 

Para as catre prazas de aseso
ramento no centro Ramón Piñei
ro tampouco se exixe como re
quisito a licenciatura en Filoloxia 
Galega e si o de "especiali 
zación en fraseoloxia, correc
ción textual , recuperación literá
ria", que non existen. Tampouco 
se sabe a canto de que a Con
sellaria pede o requisito de xes
tión directiva para a praza de 
museística pedagóxica. 

Pero desde a CIG lembran que 
a senténcia é de Novembro de 
1998 e que Educación tivo todo 

=Os docentes están traballando nos servizos centrais da Consellaria. 

Neste sentido a CIG afirma que 
"segundo a denominación e os re
quisitos solicitados, semella que 
as prazas están deseñadas para 
o profesorado que hoxe está en 
comisión de servizos, xa que para 
algunha solicítanse méritos que 
só teñen as persoas que desem
peñaron ditos pastos. A convoca
tória, polo tanto, contradiria os re
qui sitos mínimos que calquer 
oferta debe garantir, e dicer, a 
igualdade de oportunidades". 

. un curso para prever esta situa
ción e cobrir, atra:vés de concur
so ou de xeito regulado, esas 
prazas. Pola contra, mantlvo al
guns nomeamentos e suprimiu 
outros sen que se coñezan os · 
critérios que seguiu. 

Foi o que aconteceu, por exem
plo, nos Centros de Formación 
Continua do Profesorado. Do 
mesmo xeito, o Executivo cesou 
a todo o colectivo de atención ás 
rr;iinorias étnicas, agás un do
cente, sen que se conste a ra
zón da sua prórroga. "Tamén 
constat?tmos -explican desde a· 
centra.! sindi.cal- que a alguns 
concelleiros se lles· concede u 
destino en diferente localídade 
daquela na que estaban pres-

. tando servizo no momento no 
que resultaron eleitos. Totalmen
te irreg_ular, fo! tamén o nome-

amento en comisión de servizo 
de tres profesores para a Escala 
Oficial de Idiomas de Vigo". 

Pésie a isto, a CIG recoñece 
que grácias a sentenza a situa
ción ten mudado sustancialmen
te. De 1.154 profesores que o 
curso pasado estaban en comi
sión de servizo este curso só 
quedan 517, e dicer reducíronse 
nun 55, 19%. Das suprimidas, a 
maioria correspóndese coas 
que non taran cubertas por con
curso e que non tiñan nengun ti
po de xustificación. 

Un enxeñeiro 
para as avaliacións 

A senténcia tamén declarou ile
gal a adscrición áe profesores a 
postas de apoio en servizos ad
m in ist rat i vos. Pero Educación 
incumJ'rea e mantén a maioria 

das comisións de profesores . Galega de Educación" non se 
que están destinados nos seus require ser xornalista e si acre-
servizos centrais. ditar xestión directiva. 

"Agora -engade a CIG- cria 40 
prazas de asesores técnicos, 

. orientadas cara estas docentes 
que ocupan o seu pasto de for
ma irregular. A Consellaria, ao 
estar imposibilitada para conti
nuar concedendo as comsións, 
opta por convocarlles a praza 
definitiva. Todo indica, á lus dos 
perfis que se solicitan e do bare
mo, que as prazas están pensa
das para estas persoas". 

Na maioria dos casos non apa
recen definidas cales son as 
funcións que desenvolverán as 
persoas contratadas e hoxe, a 
maioria deses docentes, só rea
lizan funcións administrativas . 
Para a praza de asesor para 
"edición e difusión da Revista 

A respeito do pasto de "control 
da calidade do equipamento es
colar" a Xunta solicita "coñeci
mentos en deseño e análise do 
sistema infórmatico de xestións 
de almacéns a nível usuário", un 
condicionante tan específico 
que parece que só compre a 
persoa que está desempeñando 
ese posta na actualidade. 

"É estraño que para unha praza 
de colaborador na avaliación de 
programas e institucións educa
tivas, se pida a licenciatura en 
pedagoxia, psicopedagoxia ou 
psicoloxia, mentres que para co
laborar no seguimento de proce
sos de avaliación reclamen un li
cenciado no ámbeto de ciéncias 
e matemáticas ou un enxeñeiro, 

O sistema proposto para a se
lección é o do concurso de méri
tos, no que máis da metade dos 
pontos a conseguir dependen da 
entrevista, o proxecto a apresen
tar e de acreditar "servizos pres
tados en postas da administra
ción relacionados ca que se soli
cita", e "formación específica di
rectamente relacionada ca pasto 
de asesor". A Comisión que ava
lia estará formada por catro sub
directores ou xefes de servizo e 
presidida polo secretário xeraL+ 

Os CAF foron a organización máis votada na Universidade de Santiago 
Nas eleicións ao Claustro da vez primeira en Farmácia, Rela-
Universidade de Santiago a cións Laborais e Bioloxia. 
maioria dos representantes es
tudiantis vanse repartir entre os 
Comités Abertos de Faculdade 
(CAF), que foron a organización 
máis votada, e a Federación ln
tercentros da Universidade -de 
Santiago (FICUS), que se que
dou a 457 votos dos nacionalis
tas. No reparto de representan
tes, os Comités acadan 30 
claustrais, oito menos dos que 
tiñan até agora, e as oito aso
ciacións que participan en Fl
·cus suman 35. 

Unha vez celebrados os comí
cios, os CAF anunciaron que 
cos apoios de outras candidatu
ras a sua representación no 
Claustro poderia aumentar até 
os 35 claustrais. A organización 
estudiantil nacionalista foi a máis 
votada en Filoloxia, História, Di
reito, a Politécnica e Humanida
des e obtén representación por . 

En primeiro e segundo ciclo, a 
terceira organización con máis 

representantes neste órgao vai 
ser Adeus, que consegue 18 

representantes, seis máis dos 
que acadou nas eleicións de 
1998. Por detrás quedaria, pé
sie ao incremento de claustrais , 
lesga con 15. 

O resto repártense do seguinte 
xeito: Ningunha 3, Estudantes 
Independentistas do.us, igual 
que a candidatura de Medicina 
GIME, AFEE, Ata os ... , Candi
datura Universitária da Esquer
da , entrarían c.on un a Federa
ción _de Estudantes Revolucio
nários, a Candidatura lndepen
dente de 3º de Pedagoxia, Can
d id atura lndependente Estu
diantil, UBRE e UBRE-Asam
blea de Bioloxia e queda sen re
presentación o Movimento Estu
diantil Universitário (MEU). 

En terceiro ciclo UITC consegue 
· o 12 representantes, GIME 2 e Nin
~ . gunha outros 2. Esta última candi
~ datura acadou os 21 claustrais que 

____ _, <( corresponden aos axudantes. • 
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O PP domina no 70°/o das corporacións gal~gas 

A maioria dos concellos 
aproba fóra de tempo os presupostos anuais · 
Ainda que a lei obriga aos con
cellos a aprobar os seus pre
supostos antes do 31 de De
cembro do ano anterior á sua 
vixéncia, a maioria dos municí
pios galegos incumpren este 
precepto porque antes preci
san coñecer o seu estado de 
contas e as axudas públicas 
que van receber para realizar 
obras, de modo que agardan a 
que estexa rematado o primei
ro trimestre para aprobar os 
orzamentos. No naso país, o 
PP é a primeira forza muni
cipal e, daquela, a que máis 
incorre neste procedimento. 

O funcionamento dun concello 
non se detén porque careza de 
presupostos, xa que a mesma 
lei que obriga a aprobalos an
tes do 31 de Decembro tamén 
estabelece a prórroga automá
tica dos orzamentos do ano an
terior cando non están aproba
dos os do exercício en curso. 
Oeste xeito, as partidas para 
gastos de persoal e outros gas
tos fixos permiten a continuida
de na vida municipal. As obras 
iniciadas en exercícios anterio
res tamén continuan con nor
malidade. Non ocorre o mesmo 
coas obras que se queren ini
ciar, xa que é preciso contar 
cun presuposto de gastos para 
aprobar o proxecto de constru
ción. Os restantes investimen
tos réxense polo mesmo princí
pio . Pero o retraso só s1:1pón 
demorar o início dos investi
mentos, xa que en canto se 
aproba o orzamento, comezan 
unhas obras que de todos xei
tos haberian de empezar. 

Fachada do Concello de Ferrol, que cando foi govemado polo PP estivo seis anos sen aprobar os on:amentos a tempo. 

Causas 

A razón para que moitos cance
l los retrasen a aprobación dos 
orzamentos é que descoñecen 
as partidas que as deputacións, 
a Xunta e a Administración cen
tral empregarán para financiar 
obras nos seus concellos, parti
das que completarán os pró
prios municípios, por iso é nece
sário que estexa en marcha o 
proxecto. 

Ademais, razóns de operativi
dade marcan os retrasos nos 
orzamentos. Para moitos con
cellos de tamaño pequeno e 
médio é case imposíbel rachar 
coa dinámica iniciada no pasa
do de retrasar os orzamentos 
até o segundo trimestre e as 
corporacións unha e doutra cor 
política sucédense sen que va
rie a forma de elaboración e 
aprobación orzamentária. Po
rén, nos últimos catro anos co
meza a rexistrarse unha ten
déncia no sentido de aprobar 
os orzamentos a tempo. 

Casos aparte representan aque
les concellos que funcionan vá
rios anos seguidos sen aprobar 
os presupostos e, loxicamente, 
cos orzamentos dos anos ante
riores prorrogados automatica
mente. No11 hai unha pauta entre 
os concellos para que pase isto; 
pero sucede en todo tipo de mu
nicípios, desde os governados 
polo P P con maioria absoluta 
aos governador por outras for
zase en situación de minoria. 

Casos significativos 

Exemplos senllei ros son os 
concellos de Ferrol e Pontea
reas durante o mandado das 
pasadas corporacóns munici
pais. Ferro!, governado polo 
PP en coalición cunha forza di
reitista local e formada por es
cindidos do PP, estivo seis 
anos seguidos sen aprobar os 
seus presupostos e a vida mu
nicipal, ainda que atropelada
mente, continuou igual. En 
Ponteareas, o PP, cando á sua 
frente estaba Xosé Castro -ho
xe independente pero igual.
mente alcalde, ainda que en 
minoria- tamén viveu esta si
tuación. 

Nos últimos tempos o caso de 
retraso na aprobación do orza
mento municipal deuse en Vi
go, p~ro o retraso non se pro-
1 o n g o u máis. de tres meses, 
ainda que o mesmo tivo moita 
repercusión nos meios de co
municación. Segundo denun
ciaron fontes nacionalistas, que · 

As centrais hidroeléctricas van destrozar a fervenza e os muiños de Segade 
1 

Paseo fluvial para defender o Umia 
A Coordenadora Anti-encoro no 
Úmia ten convocada unha mar
cha reivindicativa polas beiras 
do rio para o Sábado 15 de 
Abril. Sairá ás cinco da tarde 
da carballeira-xardin de Caldas 
e vai rematar ,na paraxe natural 
de Segade. E o lugar no que 
están emprazados a fervenza e 
os muiños, amenazados pola 
instalación de duas centrais pa
ra aproveitamento hidroeléctri
co do encoro. A protesta conta-

. rá co apoio de dif erent~s repre
sentantes do mundo da cultura 
e do deporte. 

Os viciños de Caldas, Cuntis e 

Maraña levan perta de cinco 
anos convocando diferentes 
actos de protesta para evitar a 
construción do encoro. Coas 
denúncias que apresentaron 
durante este tempo nos xuz_ga
dos conseguiron que o Tribu
nal Superior de Xustiza anula
ra a expropiación urxente das 
terras. 

Desde Augas de Galicia e a 
Consellaria de Política Territo
rial, Obras Públicas e Vivencia 
din que o impacto ambiental do 
encoro ben merece o seu bene
fício, · pero os danos, segundo 
ten acreditado a Coordenadora 

serian irreversíbeis. Non existe 
un estudo de impacto ambiental 
e o inventário da fauna e da flo
ra que apresentou .a Xunta per
tence a un encaro da província 
de Huelva. O Valedor do Pavo, 
a Faculdade de Bioloxia da Uni
versidade de Santiago, asi co
mo distintos expertos biólogos, 
enxeñeiros e grupos ecoloxis
tas descalificaron rotundamente 
este 'documento, pero a Xunta 
fixo caso omiso e acusou a pla
taforma- de ser unha "platafor
ma política". 

En Caldas, máis de 4.ooo· per
soas vivirian a menos de 1 qui-

governan coaligados co PSOE 
nesa cidade, foi a proximidade 
eleitoral o que levou aos socia
listas a prolongar máis da conta 
a negociación dos orzamentos. 
A pesar de todo, o proceso non 
significou un retraso importante 
e para este ano a cidade c:te Vi
go conta co orzamento máis al
to da sua história: 23.000 mi-
llóns de pesetas. · 

Esta cidade viveu unha situa
ción semellante durante o últi
mo ano de mandado de . Ma
nuel Pérez (PP), cando pésie á _ 
maiofia absoluta que dispuña, 
non fói quen de elaborar os or
zamentos a tempo. 

Por último, mália que todos os 
partidos recoñecen que nas 
cidades o retraso na elabora-_ 
ción dos orzamentos repre
senta unha situación máis 
grave que nos pequenos mu
nicípios, tamén está xeral
mente aceitado que un retra
so de tres meses non é moti
vo· de alarma.+ 

lómetro, cun desnivel de máis 
de cen metros, pero a Adminis
tración tampoUco encargou es
tudos xeolóxicos e xeotécnicos 
cando, unha investigación da 
Universidade de Vigo alerta do 
per1go de derrumbe. da presa 
pola falta de idoneidade do te-

. rreo. Este documento foi remiti
do ao Presidente e a todos os 
departamentos da Xunta con 
responsabilidade na obra pero 
nengun contestou. Ao tempo 
bátase en falta unha investiga
ción sobre a posíbel afección 
nas augas terrñais da zoná, un 
factor que incide na economía 
de toda a comarca.+ 
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O concello de Pontevedra 
ordena o peche dunha 
oficina de Facenda ilegal 

Para a campaña da Renda 
de 1999 a Axéncia 
Tributária inaugurou unhas 
oficinas na pontevedresa 
praza de Barcelos pero non 
pediu licéncia municipal. O 
sindicato CIG apresentou 
unha denúncia diante do 
Servizo Municipal de 
Disciplina Urbanística 
porque o local carecia de 
licéncia prévia e incumpria a 
normativa contra incéndios. 
A consecuéncia da 
denúncia o concello 
ordenou o peche das 
oficinas e comunicou ás 
compañias eléctrica e de 
augas que non deben 
prestar servizos a estas 
oficinas. En Pontevedra, 
como en todos os 
municípios, é imprescindíbel 
contar con licéncia 
municipal para abrir un local 
público.• 

O alcalde. de Valga 
nega locais á oposición 

O alcalde de Valga, Xosé 
María Bello Maneiro (PP) 
nega á oposición do BNG 
e lndependentes por 
Valga locais de reunións 
mália existir espazos 
suficientes no concello e 
contra o indicado na Lei 
da Administración Local 
de Galiza. Bello Maneiro 
non só desouviu a 
solicitude formulada pola 
oposición senón que 
ignorou as indicacións 
realizadas polo Valedor 
do Povo, Xosé Cora, para 
ceder locais a esas duas 
forzas políticas. Xosé 
Cara considera que as 
negativas do alcalde de 
Valga son un desplante e 
por iso no seu informe 
anual levará esta 
cuestión ao 
Parlamento.• 

Prospección arqueolóxica 
de fENOSA 

na conca do Ulla 
Dentro da acelerada 
tramitación do proxecto para 
encher de encoros a canea 
dorio Ulla, Fenosa vén de 
contratar a prospección 
arqueolóxica sobre os 
terrees afectados en 
cumprimento da orde da 
Consellaria de Cultura de 
catalogar e estudar o 
impacto sobre os bens 
culturais. De momento a 
Coordenadora Anti Encoros 
da Conca do Ulla xa 
denunciou que se prospera , 
o proxecto, os saltos 
programados marcharán 
con vários muiños, presas 
de pedra e restos de 
pesqueiras que afnda se 
conservan. A Coordenadora · 
solicitou aos cor.icellos 
afectados que xestionen o 
aceso ao informe para 
apresentar as alegacións 
per:tinentes .con vistas a 
preservar ese património 
natural e etnográfico.• 
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O prestíxio e a calidade de Tenreira Galega está en perigo. CHUS GARCIA 

Agricultur~ ~exeitou as· propostas 
independentes do Gonsello Reg.ulado~ despois de cesar a Viaño 

Gago. quer. impó~er a un funcionário 
como presidente de Tenreira Galega 
•c.L. 

A conselleria de Agricultura cesou o pasado 16 de Marzo o 
presidente do Consello Regula.dor de Tenreira Galega, Maxi
mi no Viaño. Con este descabezamento, este organismo fi
cou nunha difícil situación á espera de que desde a Xunta se 
tomase algunha decisión sobre os. seus obxectivos de futu
ro. O conselleiro do ramo, Castor Gago, decidiu reformar o 
estatuto interño do consello e adiar até o dia 17 o nome- · 
amento do ·novo presidente. Polo momento, rexeitáronse 
dous nomes propostos desde o consello e os sindicatos temen 
que o escollido para éste posto sexa un funcionário da Xunta. 

controlala e reorientala cara aos 
seus obxectivos, que non son 
os do sector" .. 

Dirixente imposto 

en representación deste sindi
cato", apontou Dacal. 

O sindicalista indicou tamén que 
a política gandeirq, do PP en 
Galiza ten uns beneficiários di
rectos que posibelmente teñan 
algo que ver co xiro que preten
de dar o conselleiro. "Comezan 
a correr rumores entre ..,o sector 
de que hai algunhas grandes in
dústrias interesadas en contro
lar as decisións en Tenreira Ga
lega. De momento non teñen 
unha confirmación real pero é 
ben sospeitoso que o director 
xeral de lndústrias Alimentárias, 
Secundino Grebas, pertencese 
antes á empresa Coren". Estas 
suposicións farian máis reais as 
denúncias contra Gago, que o 
acusan de esquencer os produ
tores galegas, especialmente os 
máis febles economicamente. 

A actual crise de Tenreira Gale
ga ten unha compoñente políti
ca moi importante, que enlaza 
directamente co tipo de xesíión 
que a Xunta de Galiza utilizou 
noutros sectores afins, como o 
lácteo. A intervención de Castor 
Gago no Consello Regulador 
.desta denominación de orixe su
pón unha ameaza para ~ sua 
identidade e pon en perigo a 
continuidade da actual liña. 

Desde o Consello Regulador té
mese que Gago estea intentan
do valeiralo de contidos para . 
pode.r manobrar con maior tran
quilidade. "Ao governo de Fraga 
non lle gesta demasiado a de- Tendo en conta todos estes fac-
mocrácia cando non está da sua tores, parece que Castor Gago 

Asi o denunciou o coordinador parte'', afirmou Dacal. vai optar por escoller un funcio-
nacional do sector da carne de nário de carreira para ocupar 
vacun do Sindicato Labrego Ga- A falla de. respecto · palas deci- ·este pasto. Con esta decisión, 
lego (SLG), Manuel Dacal. ·"Non sións tomadas no consello tivo conseguiría impoñer un control 
entendimos ben por que se que- a sua plasmación real no des- estrito sobre as decisións do 
re modificar toda a traxectória prezo amasado desde a Xunta consello. "Se ocupa este lugar 
de Tenreira Galega, unha deno- aos candidatos propostos des- un asalariado da Xunta, vai ser 
minación que estaba ben xestio- de este órgano. O primeiro re- imposíbel que este teña a auto-
nada en liñas xerais e apostaba comandado foi Xosé Viaño, ac- nomia suficiente para contradi-
pola indústria galega de calida- . tual secretário de Tenreira Ga- ' .cir os mandados de Agricultura 

·de". Para Dacal, detrás do cesa- lega, quen foi rexeitado polo en benefício do sector", dixo 
mento de Viaño están os fortes conselleiro. O segundo propos- Dacal. "Ademais, con este no-
intereses que Gago ten en to- to foi Luciano Sánchez, ex de- meamento desprézase profun-
dos os organismos autónomos cano da Faculdade de Veteri- damente ao sector, porque se 
que non comungan totalmente nária de Compostela. Sánchez lle está indicando que debe ser 
coas suas ideas. "Agricultura foi unicamente rexeitado por dirixido por unha persoa total-
sabe que Tenreira Galega é un- Xóvenes Agricultores. "lsto é mente allea, que vai xestionar 
ha marca que vende, que con- algo estraño porque Sánchez algo tan valioso sen ter nen tan 
seguiu un prestíxio case que foi presidente da Mesa lnter- sequer o apoio dos membros 
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Nova economia 
MANUEi..CAO 

A aplicación das normas antimonop0lio contra Microsoft po
lo sistema xudicial americano propiciou unha importante cai, 
da no valor bursátil desta compañia que se extendeu aos cha, 
mados valores tecnoló~cos a prindpios da semana pasada. 

Chama a atención como a sociedade de EEUU e as suas ins
titucións guvemamentais e xudiciais renden a aplicar sisee, 
maticamente as leis básicas de preservación da economia de 
mercado. Nun país, como España, no que o presidente da 
CEOE despreciara en público as actuacións dos Tribunais 
da Compe.téncia non pode deixar de sulprender que as insti, 
tucións públicas americanas traten de poñer chatas ao que'... 
facer dunha empresa como Microsoft que se revelou como 
creativa, innovadora e líder practicamente hexemónica a 
nivel mundial en tecnoloxías e redes da información. xene, 
ralizando o seu uso a boa parte da nova soci~ade global e 
proporcionando á sociedade americana un instrumento de 
poder case absoluto sobre a dinámica tecnolóxica mundial e 
sobre calqueira outra empresa ·de calqueira outro país. Hai 
que dicer que o liderazgo de Microsoft aséntase, sobre todo, 
nunha contínua innovación e nunha axeitada prestación de 
servfcios aos consumidores que non cabe comparar coa ac, 
tuación duri monopólio clásico, dos de antes. Por exemplo, 
a actuación de Telefónica e os seus dirixentes si que e nutre 
da explotación dos consumidores españois no exercf cio dun 
monopólio de facto que serve para enriquecer aos seus direc, 

· tivos e empregados a sosta de prestar uns servfcios de baixa 
calidade e alto prezo. E interesante reflexionar so0re as re}a, 
cións govemo español,Telefónica e govemo USA,Micro, 
soft para decatarse de que o capitalismo e os monopólios 
existen pero son moi diferentes entre sí. 

Tamén ven ben tratar de entender e avaliar o que seria isto 
da nova economía e que influéncia terá para a economía ga, 
lega. Inicialmente, a nova economía está relacionada cos re, 
sultados da cotización bursátil dos chamados valores tecnoló-
xicos que incorporan novos servícios e produtos relacionados 
coa xeneralización e novos usos de Internet. Mais, o impor, 

Bill Gates. 

./ 

'E · interesante 
refl~xionar 

sobre as 
relacións 
govemo 
español-

Telefónica e 
govemo USA-
Microsoft para 

decatarse de que 
o capitalismo e 
os monopólios 

existen pero son 
moi diferentes 

entre sí' 

tante deseas novas tecnolcr 
xias parece estar na sua in, 
trodución nas empresas tra, 
dicionais incorporando no, 
vas formas de criar activida, 
de económica, postos de 
traballo e riqueza deseñan, 
do novos produtos e serví, 
cios con novas formas de 
distribu,ción e comunica, 
ción que revolucionarán as 
pautas de comportamento 
social, político, económico 
e cultural nos próximos 
anos. A incorporación das 
dinámicas derivadas do des, 
cubrimento do primeiro 
mapa xenético dun er hu, 
mano proporcionará un no, 
VO impul O amda inimaxi, 
nábel ás actividade econó, 
micas e sociais d vindei, 
ros ano . Unha ición fa, 
vorábel á adopción de tra, 
téxias de inclusión d no, 
vas tecnoloxias na dinámi, 
ca política, económica 
cial dun pov é unha c n, 
dición necesária, aínda qu 
non uficiente, para non 
quedar marxinados e bene, 
ficiarse das mesmas. 

Compre dist inguir as osci, 
lacións bolsistas de infarto 
do novo mercado de valo, 
res tecnolóxicos dos move, 
mentos de fondo, que sub, 
xacen na aparición de no, 
vas empresas e inventos 
que se consolidarán e con, 
vertirán en novas fontes de 
creación de riqueza e em, 
prego, das que non ha ser 
excluido ningun colectivo 
ou sociedade. Os grupos do, 
minantes na Galiza teñen 
un papel importante que 
cumprir tratando de dirixir 
e achegar enerxias para que 
a nosa sociedade non quede 
excesivamente retrasada na 
disposición,. uso e obten, 

ción das potencialidades <lestes novos recursos. A sociedade 
galega, como todas, premiará a aqueles grupos máis dinámi, 
cose criativos e penalizará as rémoras e pexas que paralizap 
o noso desenvolvemento individual e colectivo.• 

/ 
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Nen alta velocidade nen velocidade alta, só 'altas' prestacións para o tren galega· 

O executivo sementa a. confusión coa nova versión de tren para Galiza 
9C>-P.C. 

A cerimónia da confusión pú
xose en marcha en torno aos 
camiños de ferro. Mentres Ren
fe fai públicas as suas pouco 
ambiciosas expectativas p.ara 
as liñas férreas galegas e o go
verno central non destina orza
mentos nen para electrifica
ción, nen para dobre via, nen 
para a sua modernización ou 
mellora, desde o executivo ga
lega lánzanse proclamas para 
xustificar a auséncia de inves
timentos. Agora xa non haberá 
velocidade alta nen alta veloci-

. dade. Todas as promesas que 
se fixeron substitúense por un 
pouco ou nada preciso "tren 
de altas prestacións" que se
guirá sen cumprir os acor
dos parlamentários adop
tados por unanimidade no par
lamento galego no ano 1995. 

"A Xunta só está preocupada por 
vestir un Santo e agachar o pro
blema fundamental: o incumpri
mento dos acordes parlamentá
rios e a auséncia de consignación 
orzamentária para modernizar a li
ña férrea galega. Entrementres 
seguen a intentar vender a cone
xión até Valladolid como se fora 
unha inversión para Galiza". Esa é 
a leitura que fai Alfredo Suárez 
Canal das contradicións e anún
cios que se veñen facendo nos úl
timos días a respeito do ferrocarril. 

E é que á marxe de interpreta
cións, en canto o presidente de 
Rente, Miguel Corsini, saiu veri
ficando que o corredor Madrid
Valladolid é o único de velocida
de alta previsto para todo o cua
drante noroeste polo ministério 
de Fomento, o presidente da 
Xunta, Manuel Fraga lribarne, 
respostaba á sua afirmación coa 
nova promesa de que Galiza 
contará, no 2007, con trens que 
fagan o traxecto entre as cida-

Agora Cuíña promete un Talgo como sustituto da alta velociclade. 

des galegas e Madrid en "catro 
horas e média". 

Sen embargo, tampouco para es
ta nova modalidade se consigna 
unha dotación orzamentária pre-

Para Suárez Canal, este adianto cisa, que en todo caso non viria 
é unha nova monstra da "compli- acompañada de partidas destina-
cidade da Xunta" para xustificar o das a modernizar os corredores 
abandono dos camiños de ferro do interior do país. De feíto, a re-
galegos desde o govemo central ducción de tempo prevista estaría 
e a demonstración de que "non máis en relación coas melloras 
hai deseño de ferrocarril a nível que se prevén no exterior que no 
interior, nen de conexións con próprio trazado galego. Tal e co-
Europa ou con Portugal". · mo explicaba Corsini, poJa cons-

trucción do famoso túnel de Gua-
Tren de altas prestacións darrama e pala velocidade alta 

Tampouco está clara a nova 
aposta polo recén bautizado como 
tren de "altas prestacións" que 
apresentou Corsini como alternati
va á alta velocidade ou á velocida-. 
de alta. O que se tira das declara
cións do representante da compa
ñía férrea é que se trata dun tren 
que vai reducir o tempo no seu 
percorrido e mellorar a calidade. 

no tramo Madrid-Valladolid. 

Versións e contradicións 

Con estas declaracións, o repre
sentante de Renfe desmentia, 
non só a propaganda que ven 
facendo o PP galego, senón ta
mén as promesas realizadas 
por Aznar durante a campaña 
eleitoral. Por iso, Fraga saiu de 

. ' 

XURXO LOBATO 

contado a facer as matizacións 
precisas e a asegurar, mália a 
precisión de Corsini, que alta 
velocidade e altas prestacións, 
son termos sinónimos. 

Do mesmo xeito, o conselleiro de 
Política Territorial, saia a botar un
ha man ao presidente da Xunta 
consumando a confusión xerada 
por uns e·outros e daba a sua pró
pria versión da denominación "al
tas prestacións". Xosé Guiña 
avanzaba que do que se trata é 
dun novo Talgo capaz de competir 
"en velocidade e prestacións co 
A VE" e que cubrirá a liña Galiza
Madrid no ano 2007. E como non 
hai fundos previstos desde Fo
mento, o conselleiro adiantaba 
que para custear os gastos deriva
dos desta nova versión ferroviária 
empregar~anse fundos europeus. 

Sen embargo, as afirmacións do 

conselleiro eran inmediatamente 
contradecidas desde a compa
ñía ferroviária, porque segundo 
F{enfe, o Talgo do que talaba 
Guiña ainda non se sabe que ti
po de prestacións "altas" terá 

, para os trens que cubran a liña 
con Galiza. 

Para xustificarse a si mesmo, 
Cuiña vólvia sobre o tema e ase
guraba que ''falei de Talgo por 
falar de algo" e mesmo se per
mitía o~luxo de bromear ao res
peito, ·xogando con nomes de di
versas aves para denominar a 
ese famoso tren de "altas pres
tacións" que ainda non ·asoma 
nen o morro potas vias galegas. 

Todo este canto resúmese, para 
o BNG, ·nun "novo intento de cu
brirse as costas publicitariamen
te". Ao entender de Suárez Ca
nal, o único que quedª claro é 
que a falla de investimentos é 
unha forma de "deixar morrer o 
tren galega" málra ser o corredor 
Atlántico, a pesar das .suas ca
réncias infraestruturais e de non 
ter dobre via, o que máis presión 
suporta de todo o estado". 

Acusando tanién ao PP galega 
de claudicar diante do governo 
central, o deputado socialista, 
Ismael Rego, apunta que as de
claracións de CorsiAi destapan 
"a grande mentira a respeito do 
tren de alta velocidade". O re
presentante socialista, insiste 
ademais en que diste xeito, "Ga
liza queda sen a posibilidade de 
ter un tren moderno" e alonxa 
posicións a respeit~ das zonas 
máis desenvolvidas do estado. 

Desde as filas nacionalistas o 
que queda claro, en médio des
te barullo, é qu.e "mentres uns ti
ran para defender o acordo aca
dado no parlamento galego, a 
Xunta segue a facer o papel de 
escudo do governo central".+ 

Nova e vella ecünomia 
A expectativa de novas subas de xuros, a cu, 
xo corifeo acaba, e de unir Luis Ángel Rojo, 
presidente do Banco de Espafia, e os mfor, 
mes ampliamente espallados ultimamente 
sobre a dificuldades de tesoureria que apre, 
sentan a imensa maioria das empresas da no-
va economia están detrás do derrube en Bolsa 
dos valores tecnolóxicos. Asi de simples. 

Aos analistas especializados en Internet 
preocupa,Ues o ritmo tolo ao que as em, 
presas consomen o diñeiro en efectivo ob, 
tido na Bolsa. Os seus baixos ingresos es, -
gotarán pronto os recursos dalgunhas de, 
las, obrigando,as a recorrer á banca, algo 

. que desde os parqués é visto con maus 
ollas en tempos de xuros á alza. 

O traballo dos directores financeiros das em, 
presas de Internet -sobre todo en F.stados 
Unidos- complícase semana a semana. Até · 
agora, a maior parte deles limitaba,se a ir 
gastando as inxentes cantidades de diñeiro 
en efectivo obtidas na Bolsa para financiar 
os gastos correntes da casa. Pero a cabca es, 
tá,se a esgotar e .os analistas, calculadora en 
mao, apresúranse ·a investigar se as compa, 
ñias da Rede chegaµin ou non a fin de mes. 

En Estados Unidos, onde o fenómeno In, 
ternet en Bolsa está máis maduro que en 
Europa, xa hai valores no gume da nava, 

lla. Non é que vaian suspender pagos ma, 
fiá, pero si que deben acudir con urxéncia 
ao mercado de capitais ou á banca para 
saldar as suas necesidades mais imediatas. 
E, claro, estas fontes de financiación son 
menos benevolentes 

relacionados coa Rede de EE UU rexista, 
ran unha arrincada de 2000 frouxa. 

De feito, un dos estandartes da nova eco, 
nomia, Amazon.com, emiteu bonos con, 

vertíbeis por 690 mi, 
que os inversores mi, 
noristas. Dacordo cun 
estudo publicado re, 
centemente, o 74% 
dos valores de Inter, 
net estadounidenses 
teñen fluxos de caixa 
negativos, é dicer, sis, 
temáticamente sae 
mais diñeiro das suas 
arcas do que entra. · 

llóns de dólares, un di, 

'Os analistas admiten ñeiro que valerá para 
mantera compaña en 

lsto non é mais que -un 
efeito secundário do 
método de funciona, 

. mento des tas empresas 
volcadas na Rede. A 
financiazón realiza,se 
case exclusivamente 
via Bolsa, mentres a 
empresa apenas dis, 

que en Europa, ao 
igual que en Estados 
Unido~, a maiór parte 

das empresas de 
Internet nunce:i gañará 
diñeiro e desaparecerá, 
· xa sexa via adquisizón. 

ou simples quebra" 

marcha outros 21 me, 
ses. Agora ben, cando 
;i lexión de valores que 
saiu a Bolsa en meio 
da internetmania cha, 
men á porta do merca, 
do de bonos, obter este 
tipo d~ financiazón 
pode ser unha labor 
máis ardua. 

En Europa, non obs, 
tante·, a situación é dis-" 
tinta. ·Un re-cente in, 
forme de Merrill L ynch 
asegura que é difícil 
xeneralizar a .situación 
estadounidense ás em, 

pón de ingresos correntes. Pero, segundo 
alguns peritos, é este efeito secundário o 
que desinflou os valores da Rede desde 
princípios de ano. Ainda antes do efémero 
crash vivido fai unha semana, os valores 

presas europeas. T erra, por exemplo, dispon 
de tesourería para manter os gastos do pró
ximo ano e meio, sen contar cos ingresos 
típicos, ao igual que a británica Freeserve. 
Tiscali, en Italia,· só i:én efeetivo 'para· tin 

ano, pero este valor xa anunciou unha pró
. xima ampliazón de capital. Pero os analis, 
tas admiten que en Europa, ao igual que en 
F.stados Unidos, a maior parte das empresas 
de Internet (tres cuartas partes) nunca ga, 
ñará diñeiro e desaparecerá, xa sexa via ad, 
quisizón ou simples quebra. 

As ofertas públicas de valores relacionados 
con Internet en Europa botaron ao merca, 
do cinco veces máis papel nos primeiros 
tres meses de 2000 que en toda a segunda 
metade de 1999. Nunha carreira aloucada 
o diñeirq europeo volcou,se nos valores da 
nova economía, imitando aos Estados 
Unidos. O balde de auga fria non tardaría 
en chegar. Como acaba de acorrer. O piar 
para os especuladores é que chegan os ·tem, 
pos de tipos de xirro altos e os xuros altos 

-son os piares inimigos da Bolsa: 

Xa determinados xestores do praza (segun, 
do contan nos mentideiros dos xornais 

- económicos de Madrid), decidiron dar as 
costas aos valores da nova economía des, 
pois de ter louvado as suas exceléncias até 
hai menos de catro semanas. E para que o 
diñeiro non durma o soño dos xustos resur, 
xiron un termo moi vello. Pregoan a nece, 
sidade de voltar aos valores de calidade, 
que, no espafiol, se corresponden de ma, 
ne ira maioritária cos ªª -vella economia .• 
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Administrativos~ teleoperadores e ·locutores protestan palas condicións na empresa _GSE 

. A folga paralizará o 061 a partir do 19 de Abril 
Os traballadores do centro de 
coordenación do servizo do 
061 estaban ameazados de 
despido se non asinaban os 
seus contratos laborais antes 
do Luns 1 O de Abril ás cinco 
da tarde. Continuan nos seus 
postas de traballo pero cunha 
convocatória de folga indefini
da apartires do 19 de Abril. Son 
os administrativos e teleopera
dores que tramitan p·erto de 
tres milleiros de chamadas te
lefónicas diarias dos cidadáns. 
A empresa que xestiona o cen
tro de coordenación é Gestión 
de Servicios de Emergencias, 
participada nun 75% por Tele
fónica e nun 25% pola ·Once. 

GSE é a nova adxudicatária do 
centro de coordenación tras · a 
subhasta que rematou co contra
to entre a Fundación .Pública 06·1 
e Sytel "fberica, anterior ooncesio
nária:. Segundo denúncia 0 comi
té de empresa, elexido o. pasado 
ano e composto por membros da 
CIG, as condicións laborais eran 
"deplorábeis" coa anterior conce
sionária, ainda que se chegou a · - das demandas formuladás enri
ur't acordo en-Decembro de 1999 ba da rnesa". A "mellora sustan
para mellorar a situación .. "Non se , . cial" tanto a nível salarial como 
entande como os setenta· e doi.Js · de . recoñece.mento dos direitos 
traballadores puderon aturar as de i:,mtigüedade qu~daron no -
condicións xa que, a maiores de papel coa s,ubasta e chegada da 
desenvolver a sua xornada labo- nova empresa, GSE. 
ral, tiñan que estar localizábeis se 
xurdian emerxéncias sen percibir 
retribución a cámbio", expl,cia An-· 
xo Noceda, da CIG. 

Os traballadores deste centro 
privatizado dentro da Fundación 
Pública convocaron folga para 
finais do pasado ano, convoca
tória que quedou anulada ao 
chegar a acordes que subsana
ban, segundo o comité de em
pre_sa, "practicamente o 100% 

Anxo Noceda sinala que os 
compromisos adquiridos coa di
rectora xeral da fundación, Car-

. men Rial, son aos que agora se 
pretende botar terra. "Desde o 
primeiro momento non se_ pro
duce comunicación coa nova 
adxudicataria. Obtemos un des
prezo total da dirección de re
cursos humanos de GSE, que 
non re~oñece a representación 
sindical, e cor:ifirmamos que non 

queren respeitar os anos de an
tigüedade no centro de coorde
nación coa outra empresa. De
mos unha poucas volta? para 
atapar un contactos de GSE ao 
cal diriximos", <?Omenta Noceda. 

Un despedido 

Ultimatums, presións, e incluso, 
segundo sinalan no comité de 
empresa, unha gravación na 
que a directora de recursos hu
manos de GSE ameaza con bo
tar aos empregados á rua se 
non asinan contrato, marcaron 
ás últimas emanas. "Nós busca
mos un mediador pero para ne
gociar previa sinatura do contra
to, non despois. Se non, recoñe-

ceriamos estar de acordo coas 
novas condicións", explica No
ceda. Tampouco se cumpriu un
ha das condición acordadas o 
pasado ano pola cal a nova ad
xu dicatári a se compromete a 
manter o 100% da plantilla. 
Nestes momentos, xa hai un tra
ballador despedido. 

Se os contactos continuan sen 
frutificar, a partires do 19 de 
Abril, os setenta e dous traba
lladores deste centro de coor
denación irán á folga. "Tendo 
en canta que o centro é o que 
recebe e coordena as chama
das de urxencia, podemos di
cer que o 061 vai quedar parali
zado", di Noceda.+ 

APLICAN CON DISCRIMINACIÓN -O CONVÉNIO COLECTIVO 

.EN ÁLVAREZ -SE TE AFILIAS Á C.LG. COBRAS MENOS 

Hai rnáis dun mes asinouse o convénio colecti~ 
vo do Grupo de Empresas Álvarez, que tiña co~ 
rno novidades, un aumento igual ao IPC +· 
7.000 ptas. para o 2000, rnáis a introdución da 
rnobilid;:i.de entre factorias do grµpo (varias en 
Vigo e outra en Arcade, a 25 'quilómetros); a 
flexibilidade na xomada; rebaixa do cornple, 
mento por situación de incapacidade temporal 
e redución da prima de produción. Con estes 
ingredientes, só CCOO, UGT e USO (8 dele, 
gados no Comité lntercentros) aceitaron, rnen, 
tres que cinco se opuxeron ao acordo (deles 4 
da CIG). Ao ser aceitado polo 61 % do Comité 
o convénio ten eficácia xeral, ou sexa debe ser 
aplicado a todos os traballaClores e traballadoras 
da empresa. Pero, contra toda lóxica e o que 
marca a Lei, cunha actuación que parece de 
vinganza, a patronal non lles .aplica o aumento 
salarial a todos aqueles que están afiliados á 
central nacionalista ( descóntanlles a cotización 
por nómina). Anque selles impón .o resto das 
condicións, encetando por aquelas consideradas 
negativas polo sindicato "contestatário". 

Por se· alguén non sabe que é a desregulación ou 
flexibilidade na xomada, aclaro: gárdase unha 
bolsa de 100 horas da xornada pactada des te 
ano, e 150 o vindeiro, que se realizan en función 
das "necesidades de produción", polo que un dia 
pódense traballar 5 horas e ao seguinte 1 O ou 12. 
Ou sexa, que xa non se sabe Ca.Jj.tas horas pasas 
na fábrica. Algo máis que razonábel (pensaron 
os dirixentes da rnaioria das centrais) ... Mira que 
son atrevidbs estos ' rtacfortalisfaS'! corno se·po!· 

MANuEL MERA , 

den negar a axustar a xomada ás necesidades da 
produción (a que decida a dirección, por supos, 
to) ... Despois de todo, iso da xomada regular t~ 
dos os dias é algo incornprensíbel (un non en~ 
tende como funcionou tantas décadas sen que 
ninguén se decatara). 

do vale pra acadar os obxectivos patronais! 

Se cadra, por inocéncia ou partidismo, alguns 
dirixentes sindicais (con cortedade de miras) 
pensan que isto é unha lección para os afiliados 

' e militantes nacionalis, 
Adernais, seica, o irnpor~ 
tante non é que a econo, 
rnia estea o servizo das 
persoas, senón que estea 
sometida ás necesidades 
do mercado ( ou sexa das 
rnultinacionais)... senón 
corno ían os Gates e So~ 
ros locais segufr acurnu: 
lando benefíc'iqs perso~ 
ais,... para ben da huma~ 
nidade. 

'Cunha actuación que 
parece de vinganza, a 

patronal non lles aplica 
o aumento salarial a 

todos aqueles que están 
afiliados á central 

tas. Xa que terán que re~ 
correr legalmente e, con, 
tra toda lóxica, pedir que 
se lles aplique aos seus 
afiliados, en todos os 
seus termos, un convé, 
nio de eficácia xeral co 
que están · en desacordo. 
En todo caso, se houber 
sindicalistas que pensa~ 
ran deste xeito, deberan 
cavilar rnáis, por exern, 
plo se non afortala cun 
novo subterfuxio á pa~ 
tronal contra calquera 

Alén do negativo ou po~ 
sitivo do convénio, e do 
recuar nas condicións 

nacionalista'' 

laborais que significa 
aceitar a desregulación 
da xomada e a rnobilidade xeográfica, asi co, 
rno do precedente que _xera, o rnáis grave é que 
se admita: a discriminación dos afiliados á 
CIG polo feito de non asinar un convénio. Se 
por parte do resto das centrais (CCOO, UGT 
e USO), asi corno desde a administración, se 
alenta ou admite este tipo de actuacións da 
patronal que incurnpre a Lei e persigue á CIG, 

protesta ou reivindica, 
ción laboral, veña· de 
donde veña. E adernais, 

ulo a democrácia e a solidariedade de clase? 
Mesmo hai quen fala dunha contradición en 
caso de realizar unha reclamación, que parva, 
da! As posturas e estratéxias deben realizarse 
en función do momento e do contexto, e seria 
ilóxico que lle atinxa aos afiliados o negativo 
dun convénio que .se lles impón e non os ;is~ 
pectos positivos. t 

por oporse a estes acordos coa empresa, queda 
esrnagado o dereitcf de ·hberdad~ ~i'htlí.cctl .... 't~,..,,.. ! '- • -l . 
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Unanimidade na 
solicitude de cesión do IVE 

Ante a negociación do 
novo modelo de 
financiamento autol"tómico, 
tanto o Governo galega 
como os partidos da 
oposición BNG e PSOE 
coinciden na necesidade 
de que se transfiran á 
Galiza os impostas 
especiais e o IVE no seu 
treito minorista. Pero aí 
remata a unanimidade. 

· Mentres o PP non 
ambiciona máis impostes, 
o BNG demanda medidas 
que permitan a criazón dun 
poder impositivo autónomo 
e unha axéncia tributária 
própria, o que levaria á 
cesión de novos impostas. 
O PSOE, pola sua banda, 
está a meio camiño, máis · 
próximo ás teses do PP e 
non considera necesária a 
transferéncia dunha maior 
porcentaxe do IRPF. + 

O plantel de lARsA 
denúncia que CLAS quer 
despedir ao 80% 
dos traballadores 

Aos poucos van 
coñecéndose os 
-auténticos obxectivos da 
Central Leiteira 
Asturiana, CLAS, na 
adquisición da galega 
Larsa -compra que foi 
posíbel pola 
permisividade da Xunta. 
Segundo denunciou o 
plantel de Larsa, os 
planos de CLAS son 
despedir ao 80% do seu 
cadro de traballadores na 
Galiza e a construción de 
dunhas novas plantas en 
Astúrias e Andalucia. 
Este non só seria un dos 
primeiros pasos para a 
desapari~ión da marca, 
senón que significarla 
quedar co seu mercado 
pero sen a produción das 
explotacións lácteas 
galegas.+ 

Zéltia no 
Novo Mercado bursátil 
de valores tecnolóxicos 

O pasado Luns dez de Abril 
naceu o Novo Mercado 
bursátil, unha bolsa de 
contratación de valores de 
empresas de alta 
tecnoloxia ou de grandes 
posibilidades de futuro. A 
empresa galega Zéltia era 
unha das tres candidatas a 
formar parte deste índice, 
no que finalmente 
participan dez compañias. 
O Novo Mercado ten a 
peculiaridade de que está 
sometido a unha banda de 
fluctuación dez pontos 
superior á normal, e que 
está situada no 25%. O 
índice permite maior 
variabilidade dos valores e 
ao estar fora dos índices 
sectoriais, evita 
fluctuacións excesivas 
destes últimos. De todos 
xeitos, os valores 
tecnolóxicos seguirán máis 
determinados polo Nasqad 
de Nova lorque que por 

, _est-a--;neva-,c0nt-ratación:-• -:..-_-::· -!. 
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Máis 
embarazos 
non 
desexados 
polas 
empresas 

Un grupo de mulleres da 
CIG manifestábase o Mérco
res 12 de Abril diante dunha 
empresa de traballo temporal 
de Vigo, SlOTIEMP. Facía
no porque unha empregada 
desta entidade foi despedida 
por embarazo. Non queren 
dicer nen o nome da empre
gada nen a empresa de ali
mencaci6n na que traballaba 
atraves de SIOTIEMP. Ma
ria Reza, da secretaria da mu
ller da CIG sinala que a res
ponsábel da situación é a em
présa que contrata e despide. 

Xa tivo lugar o acto de con
ciliación entre os responsá
beis da ETT e a despedida, 
tendo como resultado un 
despido improcedente coa 
conseguinte indemnización. 
Pero a traballadora decidiu 
levar a xuízo á empresa, o cal 
é considerdao "un acto moi 
meritório" , din na t:entral 
sindical, rendo en conta que 
a maioria das veces as despe
didas confónnanse co despi
do improcedente pelas difi
cultades de enfrentarse a un 
xu(zo. Esta traballadora ten 
claras as razóns que levaron 
a SIOTTEMP a despedila 
d poi de que ela apresenta
ra un par de dias antes un 
parte médic que r comen
daba a baixa por risco no 
embarazo. Levaba traballan
do dous anos ainda que con 
diferentes contrato ; o últi
mo, xunto a outras vinte 
contratadas, por obra. As ou
tra dezanove compañeiras 
continuan traballando. · 

"Exi te unha lei de conci
liación da vida laboral e fami
liar que non se aplica", sinala 
Maria Reza, da secretaria da 
muller da CIG, referfndose ao 
escabelecido polo Govemo en 
canto ás baixas, xa non por 
matemidade, senón poI' riscos 
e doenzas do embarazo, que, 
cando á traballadora non se 
lle atopa un pesto adecuado, 
son cubertas con custe cero 
para as empresas.• 

COMPROBE 
a eficácia 

de anunciarse en · 
ANOSATERRA 

Chame ao 986 433 830 
e solicite 
as nosas 

tarifas publicitárias 

-soCIEDADE 
O emigrante de Caritel, terceira fortuna de Portugal, faleceu en Estoril o dia 6 

Manuel Cordo Boullosa, 
o empresário ao que Franco recusara 
unhci refineria para Galiza 
Manuel Cordo Boullosa, que 
morreu o día 6 na sua Quinta 
de Caparica (Estoril), recla
mábase de nacionalidade ga
lega. Era o prototipo de em
presário emigrante enriqueci
do: nado en Lisboa (1905) pe
ro criado en Caritel (Ponteve
d ra) de onde procedia seu 
pai, foi sempre coñecido pola 
oligarquía lusa coma o gale
ga; na Galiza, non tiña a pe
nas protagonismo agás en 
Caritel, sobre o que mantivo 
sempre un mecenazgo persoal. 

Coma no caso do empresário 
nacionalizado en México (nado 
en Avión) Mário Vázquez Ra
ña, aoque desputaba o primei
ro lugar dos empresários da 
emigración, Gordo Boullosa 
veuse obrigado pola · lóxica da 
acumulación do capital a ter un 

só pasaporte, unha casa cen
tral de negócios, nos tempos 
anteriores á transnacionalida
de. Endebén, na medida que 
acacia cos seus negócios a ter
ceira fortuna de Portugal, non 
renúncia á sua pátria galega, 
como provocación diletante 
nas intervencións públicas ou 
como marca de orgullo fronte a 
persistente marxinación á que 
o somete comó emigrante a 
xerarquia do poder en Portu
gal. . -. 

Un dia, en 1965, Óliveira Sala
zar chamouno ao despac.ho. 
Queria saber se era certa a es
pécie de que Gordo Boullosa -
pensaba abandonar a naciona-_ 
lidade portuguesa. "Non é ver
dade: Cando Galiza for un país 
independente, pensarei no 
asunto". Mais contra o que se 

puidese colexir desta 
resposta, a sua re-
1 ación coa terra 
prometida redúce
se ao paternalis-
m o benefactor 
coa extensa fa
m ília de Caritel 
e a unha ami
zade íntima con 
Valentín Paz 
Andrade. Gor
do Boullosa re
cusou todas 
as invitacións 
a participar 
nas empresas 
cu ltu rais da 

resistén-

cia ao franquismo. Coerente
mente, oferecera en Sevilla a 
Queipo de Llano petróleo para: 
as tropas de Franco alzadas, 
nunha operación que non che
gou a callar. No 92 inaugurara 
en Vigo unha delegación da re
de de livrarias Bertrand, da que 
era -propietário, cu·n discurso 
galeguista. A tenda pechou me
ses despois e Cerdo Boullosa 
·vendeu a cadea Bertrand en 
Eebreiro de 1997. 

- ' 
No -64, coa mediación de Paz 
Andrade, fixo .chegar a Franco 
a ofeFta dunna refineria de pe
tróleo para Galiza, instituida 
como fundación para benefício 
da cidadania galega. Franco 
recusou esta condición última, 
coa previsíbel resposta de que 
non existía nengunha naciona
lidade no estado fóra da espa
ñola. 

Gordo Boullosa fuxe de Portu:
gal despois do golpe do 25 de 
Abril e SÓ recupera o fío co go
verno a traveso do golpista 
Spínola. Para o fundador da 
Sociedadé Nacional de Petró-
1 eo (SNP) e da R~finaria de 
Petróleo (Sonarep) de Mogam
bique, a perda da colónia é un 
desastre contra o que reaccio
na co apoio á RENAMO, a 
guerrilla mercenária contra o 
FRELIMO. Tamén é coñecida 
a sua militáncia contra o Con
greso Nacional Africano, en li
ña coa posición dominante bri
tánica que previa a perda do 
priviléxio 9olonial europeu en 

toda Africa sub-sahariana 
despois do trunfo de 
Mandela. O empresário 
volve a Estoril co go
verno de Soares, · ao 

que dera traballo no 
exílio do seu Ban

co Franco Por
tugués.+ 

Cordo Boullosa 
· mantiña o cariño 

ao país, pero a sua 
imensa fortuna 

(fálase de 120.000 
millóns de pesetas), 
apenas revertiu na 

~liza. 
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Declaran culpábel 
ao policia que matou 
a sua muller na Coruña 

Tras celebrarse o xuízo, o xuri 
declarou o Venres 7 de Abril 
culpábel a Xesus Bernardo 
campos, o policia que en Xa
neiro de 1997 matou a sua 
muller de tres disparos na Co
ruña. Durante o proceso, os 
tres filllos da parella declararon 
que o maltrato e as vexacións 
á sua nai eran constantes. Un
ha das tillas presenciou o asa
sinato. O fiscál do TSXG Ra
mon Garcia Malvar solicitou 
unha condea de de dezaoito 
anos e vinte millóns de indem
nización. O avogado dos filies 
solici1ou vinte anos de condea 
e 200 millóns de pesetas. O 
feito de que o policia se atopa
ra bebido no momento do cri
me foi considerado un 
atenuante simples polo xuri, 
que rexeitou a tese da defensa 
de que non era consciente do -
que facia. O xuizo está visto 

- para senténcia • 

Solicitan.que -os ditames 
das comisións 
de património 
sexan vinculantes 

A catalogación do patrimó
nio cultural de Galiza e a 
dotación de carácter vincu
lante aos ditames das comi
sións de património son 
uuas d~s solicitudes que fai 
o grupo parlamentário do 
BNG através de Alberte Xu
no Rodríguez. "O 
património das zonas rurais 
é o máis arneazado, 
especialmente no que atin
xe á protección dos 
retablos, e ao grave deterio
ro que sofren as casas rei
torais. Cabe salientar a am
bigüedade das normas que 
protexen bens como caste
los, escudos e cruceiros, 
que datan dos anos 1949 e 
1963 respeitivamente", ex".' 
plica o parlamentário na 
sua pergunta. Rodriguez 
Feixóo interésase ademais 
por posíbeis acordos coas 
administraéións locais para 
evitar o "estrago" dos bens 
de interese cultural.• 

Apresentan o catálogo· de 
producións audiovisuais 

Carlos Casares, Ramón Cas
tromil e Margarita Ledo esti
veron presentes o 11 de Abril 
no acto que deu a coñecer o 
"Observatorio do Audiovisual 
Galego. Catálogo de produc
cións 1997-1998". Margarita 
Ledo foi a encarregada de di-. 
rixir o informe impulsado polo 
Consello da Cultura no que 
se recollen as setenta e duas 
producións audiovisuais reali
zadas durante este periodo 
co ánimo de servir de base 
para facilitar a sua comerciali
zación no exterior. A catedrá
tica de comunicación desta
cou a necesidade de "estabe-
lecer fórmulas de _ 
cooperación transcional na 
área da periferja atlántica".+ 

- ~ J , 
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O uso fraudulento de tarxetas de creta deixa sen protección ao usuário 
De présa, 
de présa VISA?, non. existe 

\. 

. -0. XAN CARBALLA 

"VISA? Non existe. Só é unha marca". Asi contesta o servizo de aten- que se lle colocan un gasto que vostede non fixo-algo que medra na 

Se vostede se decata de que 
lle van cargar un diñeiro que 
non gastou manteña a sere
nidade pero ... dese présa. 
Se non llo retirar.on da conta 
está a tempo de salvar o di
ñeiro e facer a reclamación 
sen o agóbio de perder liqui
dez uns meses. 

ción ao cliente en Madrid desta franquícia planetária das tarxetas de era do comércio electrónico- e se despista, entrará.na reclamación 
crédito. Se vostede ten unha estea atento aos cargos mensais, por- - interminábel. De entrada, quedarase sen os cartos unha tempada. 

Despois de non usar a tarxeta 
VISA durante tres meses un 
usuário recebe aviso do seu 
banco de que gastou 40.000 pe
setas en Estados Unidos. Faltan 
catro dias para que llas pasen a 
cobro e despois de facer várias 
consultas decátase de que, se 
non quer quedar sen os cartos 
durante o engorroso e longo 
proceso de reclamación o mellar 
que pode facer é tirar todo o seu 
diñeiro da canta. Neste caso o 
límite da VISA era de 100.000 
pesetas, pero o desfalco pode 
chegar ao límite na tarxeta que 
esteña establecido polo banco 
ou caixa de aforras, que de en- -
trada non asumen risco algun e 
cárgano sobre o cliente até que 
finalice a r13clamación. 

Que as tarxetas non son seguras 
sábese, pero non é o que desta
ca na publicidade. Por non se- . 
guirse nen se seguen as reco
mendacións da Comisión Euro
pea, que no Código de Boa Con
duta do Sector Bancário Europeu 
( 14-11-1990) determinou que non 
se deberán entregar tarxetas aos 
clientes que non o feñan solicita
do. A sensación que se quer 
trans'mitir de inviolabilidade do 
''diñeiro de plástico" queda en en
tredito cos crecentes casos de 
uso indebido, especialmente des
que se fomenta o uso do comér
cio electrónico. Valga o dado de 
que Expedía (empresá electróni
ca de Microsoft) ten que soportar 
nun só trimestre gastos de enlre 
688 e 1031 millóns de pesetas 
para -cobrir gastos de operacións 
fraudulentas na sua páxina web. 
A empresa indicou que o mal uso 
fixérase con tarxetas roubadas 
para facer reservas de viaxe. 

A odisea do usuário 

A promesa da venda a creta e 
do comércio electrónico funcio
na se o cliente se fia. Pero su
cede que a cada máis se descu
bre que a picaresca avanza 
máis rápido que os sistemas de 
seguranza das tarxetas. Só dis
pondo do número dunha tarxeta 
e a sua data de caducidade, un
ha persoa xa pode lanzarse a 
mercar na rede con altas posibi
lidades de non ser descuberta. 
Máxime cando· a obtención des
tes datos é.asequíbel na própria 

rede ou por unha manchea. de 
pillerías. Desde o merodeo nos 
caixeiros automáticos, á obten
ción de xustificantes nos centos 
de miles de comércios que ope
ran a cotío con tarxetas. 

Segundo portavoces de AUS
BANC (Asociación de Usuários 
da Banca), o fraude medrou epa
ra certas operacións semella sin
xelo. "Se vostede perdeu a sua 
tarxeta, VISA ou calquer outra, 
ainda que avise da perda atarxe
ta vai podet ser JJSada en opera
ción s off líne. E dicer aquelas 
operacións nas que non se pede 
conformidade porque saturaria o 
sistema: autopistas, gasolineiras, 
etc ... En troques de aumentar as 
garantias VISA, a tarxeta máis 
extendida, tende a faeer caso 
omiso das denúncias e descargar 
as responsabilidades e as xes
tións nas centrais de pago dos 
bancos e as caixas.de aforro". 

Ignorar os avisos 

Para os entendidos as tarxetas 
de banda magnética son as 
máis fáceis de manipular. Porén 
en Fráocia, recentemente di
fundiuse por Internet a fórmula 
secreta de 96 cifras que abre as 

portas de calquer tarxeta france
sa de creta dotada de chip. En 
1997 o informático francés Ser
ge Humpich advertira a VISA 
que era posíbel violar ese códi
go, adverténcia que a franquícia 
francesa ignorou. Cando de
mostrou que podia tirar billetes 
de metro cunha tarxeta falsifica-

da, foi condeado a dez meses 
de prisión. As asociacións de 
consumidores francesas advir-

. ten que, por precaución, devol
van as tarxetas emitidas denan
tes de setembro de 1999. 

Actualmente, e a resultas do cre
cemento das denúncias, a Comi
sión Europea estuda unha Direc
tiva a transpoñerse nos ordena
mentos xurídicos dos paises da 
UE para protexer os direitos dos 
usuários. O Estado español é ac
tual mente o terceiro de Europa 
en tarxetas emitidas (40 millóns) 
e desde 1992 fixéronse 4. 700 
millóns de opercións por un im
porte de 52 billóns de pesetas.• 

Once consellos 

4.-'NQn c:teixe a tarX'eta no coche. 
s.~;Aferltlque o Jmporte do cargos 

""· con tarxeta e garde os res.gar-

Ademais de ollar ben o que 
se asina -non é o mesmo 
unha cea de 13.000 pesetas 
que de 130.000 pesetas-, hai 
que intentar fuxir das 
chamadas bacaladeiras, ain
da xeralizadas en certas zo
nas do mundo, e que deixan 
constáncia de todos os 
dados do titular. 

AUSBANC insiste en que 
todos os pasos que se dean 
diante do banco se fagan 
constar por escrito por si o 
asunto acaba en tribunais. Se
gundo os bancos eles 
reclaman a partir de que avisa 
o afectado, enviando un 
requerimento de información a 
VISA, para obter o resgardo 
asinado. Na Central de Pagos 
de Caixa Galicia aseguran 
que, se o cargo é no estranxei
ro -algo habitual neste tipo de 
fraudes-o proceso pode de
morar máis dun mes, "se non 
se obtén ese recibo o normal é 
que a entidade retrotraia o car
go e reingrese os cartas". 
Máis polo xeral ninguén consi
dera que deba producirse in
demnización algunha por eses 
descubertos na canta inimpu
tábeis ao titular. 

Desde hai anos o Banco de 
España ten recomendado 
que as entidades bancárias 
teñan un servicio de defensa 
do cliente, pero AUSBANC 
oferece un teléfono de aseso
ria, para esta e outras situa
cións de abuso (906426392). 
En todo caso sempre existe 
como fase final o chamado 
Servicio de Reclamacións do 
Banco de España 91-338 
5068 e 91-338 5851. • 

8.· Oestrua os papels de calco nas 
operaclóns que se fan sen termi
nar electrónico. 

9.~ Non delxe que nlnguén observe 
como marca o número PIN 

10.· Se o calxelro non lle faclllta o 
Importe ou devolve a tarxeta ve-
rlflque que nas fendas de salda 
non hal nengun obxecto (radlo-
graflas, slllcona, papels) que lm
pld$n a eua 5'ida. 

11..- estxa do comerciante que verlfl· 
. que a $\la h:IMtlda~. 

Xosé M!! Palmeiro primeiro decano do Coléxio de Xomalistas co 70% dos votos 
O pasado Domingo nove de 
Abril o 66 por cento dos 1.036 
integrantes do Coléxio Profisio
nal de Xornalistas de Galiza 
acudiron a Compostela a votar 
o primeiro decano da institución 
e a sua .xunta directiva. Deles, 
o 70% fixérono a pral de Xosé 
Maria Palmeiro e a chamada 
"candidatura progresista", de 
modo que o veterano· xornalista 
de 52 anos converteuse no pri
meiro decano. O outro· candida-

.to, Artur Maneiro, foi derrotado 
e só obtivo o 26% dos votos. 
Houbo, ademais, quince sufrá
xios en branca e oito nulos. 

A votación celebrouse ao rema
te da Asemblea Constituinte da 
institución, que tivo lugar os Sá
bado oito e o Domingo nove. 
Mália que aos debates da po
néncia de estatutos poucos fo
ron os -xornalistas que acudiron 
a Compostela, para a eleición 
da xunta de governo a mobiliza
ción foi masiva e Palmeiro obti- · 
vo case tantos votos como a 
metade dos asociados, 482 su
fráxios dos 1.036 membros do 
Coléxio. Os votos de Maneiro 
foron 180. 

Palmeiro interpretou a sua 
~ • i...._, ... 1 •,1..; ~~ f4'UJ \...,\, l1il_ t_ - .f"i 

eleición como unha "vitória da 
profisión xornalística galega" e 
fixo ünha chamada á unidade. 
Precisamente a necesidade de 

~ unidade fóra enunciada por Ar
tur Maneiro n·o periodo prepa
ratório da Asemblea, pero Ma
neiro interpretaba esa unidade 
cun sesgo conservador.. Ao 
fracasar a tentativa dunha lista 

·de integración, Maneiro elabo
ro u a chamada "candidatura 
profisional"., na ·que entre os 
candidatos figuraban alguns 
membros do Opus Dei, organi
zación á que pertence g pró
prio Maneiro. 

_,, l ~J ..J .,, J :. ... } ..... : L~ ...... t oi' ,• l, · - 1...• ~ 

No programa da candidatura 
que resultou vencedora inclú ,,. 
ese a -elaboración dun código 
deontolóxico e a defensa xu-
rí d ica .dos profisionais, asi 
como dos seus direitos. Na . 
xunta de governo presidida 
por Palmeiro, Xosé Luís Mu
ñor Portabales é vicedecano, 
Isabel Quintairos é secretária 
e Xosé de Cara tesoureiro. 
Os oito vocais son Manuel 
Rivas, Antón Luaces, Fernan
do Varela, Amaia del Olmo, 
Francisco Sárria, Xosé Her-
m ida , Dario Janeiro e Eva 
Sandino.+ 
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res, non só contidos. Os rapaces 
·pasan a maior parte do tempo. 
na escala, ali aprenden a convi
ver, e polo tanto é fundamental 
que os centros edutativos fun
cionen ben.". Neste sentido, 
Brea apela á responsabilidade 
das autoridades educativas e 
acusa á Xunta de manter L!nha 
"despreocupación suicida, indife
réncia e falta de apoio cando 
aparecen _problemas deste tipo". 

"A família é a peza clave de cal
quer tipo de problemas dos es
tudartes", ·opina o Consellerio 
de Educación, Celso Currás, 
qven tamén nega que sexan os 
profesores os. responsábeis-dos 
casos de violéncia. Currás reco
ñ ece que "todos, empezando 
pala própria Administración, te
rnos responsabilidades e moito 
que facer para mellorar esta si
tuación", que en todo caso, é, 
segundo Educación, moito me
nos grave que a de outros pai- · 
ses e comunidades autónomas. 

Tarefas pendentes 

A reforma do ensino estabelece a 
escolarización .obrigatória até os 
16 anos, pero, ao aplicala, a Ad
ministración esquece garantir to
dos os servizos de apoio á docén
cia que recolle a LOXSE. Educa
ción afirma estar dotando aos 

0 centros do material humano nece
~ sário, pero a CIG-Ensino non z 
~ comparte esta análise. Aponta o 
<i sindicato que o profesorado, no 

A reforma do ensino estabelece a escolarización obt igatÓI ia até os 16 anos, pero ao aplicala, a Xunta esquece garantir todos os serviZQs de apoio 6 docéncia que recolle a LOXSE. seu conxunto, agás excepcións 
tóxicas nun colectivo tan amplo, é 
unha das vítimas é non o culpá
bel. A central sindical explica que 
a dia de hoxe seguen existindo 
clases nas que se superan os 30 
alunas por aula na ESO, e que a 
Consellaria tampouco ten previsto 
a redución do .alunado pqr aula 
naqueles casos nos que existe 
estudantes con necesidades edu
cativas especiais. "Acaso o señor 
Ramírez imputalle á incompetén
cia e á incapacidade do profeso
rado que por falta de docentes . 
non se pode levar a cabo unha 
atención máis personalizada e in
dividualizada?", pergunta An.xo 
Louzao, da CIG-Ensino. 

A violéncia nos centros, un problema que implica a profesores, pais -e Xunta~ 

: Na procura da convivéncia escolar 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

As declaracións do presidente da Confederación de APAS vol
veron pór de actualidade o problema da conflitividade nas au
las. Afirma Xavier Ramírez que é a incapacidade do profesorado 
a que "orixina a violéncia escolar", pero a sua opinión non coin
cide coa dos sindicatos, outras organizacións ligadas ao ensino 
e incluso a própria Xunta que discrepan no tratamento e as so
lucións coas que mellorar a convivéncia nos centros de ensino. 

Marta leva tempo sen ir por cla
se. O seu tutor xa lle enviou vá
rios avisos a casa, pero segue 
sen saber ren dos pais. Despois 
de recoller sete suspensos, a nai 
de Marta pede contas ao profe
soado por semellante avaliación. 
A apatía e, no peor dos casos, 
respostas de carácter violento 
nas aulas son problemas cos 
que convive o profesorado. Os 
docentes opinan que a situación 
melloraria cunha dotación de 
meios que facilite o seguimento 
máis polo miudo das inquedan
zas e os problemas dos estu
dantes, pero que os conflitos im
plican irremediabelmente á fami
lia e ás autoridades educativas. 

Para o presidente da Confapa, 
representante dunhas 800 APAS 
de todo o país, a situación mu
daría cun cámbio de atitude dos 
docentes. Critica a Administra
ción por "ser unha ONG que 
mantén profesionais incompe
tentes" e aos próprios profesio
nais "por deixación de funcións e 
por encobrir de xeito coorporati
vo aos maos profesionais". 

Pero desde os sindicatos e a 
Xunta critican estas declaracións 
e apontan que a conflitividade es
colar non ten causas nen respon
sábeis únicos. Manuel Dios, pre
sidente do .Seminário Galego de 
Educación -para a Paz, explica 

_que non se pode esquecer que 
as famílias, os pais e as nais, te
ñen abrigas das que non poden 
facer deixación nen ''tampouco 
abalar, con critérios proteccionis
tas, comportamentos e atitudes 
c9ntrárias á convivéncia". 

"A conflitividade escolar responde 
a causas ben distintas -engade. 
unhas de carácter educativo, sen 
dúbida, outras familiares e tamén 
sociais, que necesa,riamente te
rnos que analisar conxuntamente 
buscando, antes que nada, a pre
vención e criando un clima de 
confianza entre toda a comunida
de educativa. Pais, nais, alunado 
e profesorado, teñen que _deman
dar máis e mellar formación dos 
docentes en servício ás autorida
des educativas. Teñen que exixir 
condicións escolares dignas, 
apoios e servizos dos que hoxe 
os centros carecen. Para isto terí
anse que criar espácios e órgaos . 
de reflexión e diálogo". 

Para e&ta organización, "~esa-

creditar publicamente ao profe
s orado, desvalorizalo ainda 
máis socialmente, resulta o peor 
exemplo que os país e as nais 
poden dar ao seus tillos. Esta 
via non fai máis que restar auto
ridade moral aos docentes e le
x iti mar condutas e comporta
mentos que para nada facilitan 
a convivéncia nos centros edu
cativos". Alexandre Brea, presi
dente da Federación de APAS 
da Comarca de Vigo indica que 
tamén se producen casos nos 
que son os próprios pais os que, 
ante un problema co profesora
do, desacreditan aos docentes. 

"Tamén hai que ter en conta que 
coa reforma educativa cambiou 
a situación do profesorado de 
secundária, que necesita maior 
formación. Antes daba clase no 
Bacherelato a mo.zos que se 
presumía querían seguir estu
dando e agora teñen que enfren
tarse a unha esc.olarización obri
gatória até os 16 anos. Teñen 
que~ocuparse de transmitir valo- . 

'Nos centros privados, o problema camúflase' 
J 

A diferéncia do. que acontece 
coa rede pública, os conflitos 
que se producen no ensino 
privado non transcenden á 
opinión pública. "A situación 
non é diferente, no privado re
prodúcense os mesmos pro
blemas e atitudes, pero camú
flanse e a s.ua publicidade e 
sempre positiva", explica Al
berte Brea, presidente da Fe
deración de APAS da Comar
ca de Vigo. 

"É un ensino menos democráti
co e menos participativo e os 
casos de conflito poden camu
flarse mellar, incluso coa utili
zación de métodos represivos. 
O que non podemos facer e so
bred imensionar o problema e 
pensar que só existe nos cen
tros públicos, porque non é 
asi", indica Louzao, da CIG. -

O certo é que os centros cori·
ce·rtados, pésie a que se bene-

. fician dos fundos públicos, non 
teñen nengunha obriga á hora 
de escolarizar, por exemplo, a 
nenos con necesidades educa
tivas especiais ou aos que vi- · 
ven situacións familiares e so
ciais desfavorábeis, rapaces 
·que poden ter problemas de 
adaptación. Noutros casos, o 
desenvolso económico compe
sa unha educación ben discipli
nada de rapaces que proceden 
de famílias con recursos. Canta 

unha docente que nun centro 
do OPUS un estudante librouse 
da expulsión porque os seus 
tres \rmáns significaban uns in
gresos mensuais para o institu
to de 300.000 pesetas. "Benefí
cianse dos orzamentos e polo 
tanto terian que utilizar critérios 
de escolarización non discrimi
natórios, pero non o fan -indica 
Louzao. Oeste xeito preténde
selle atribuir aos centros públi
cos un ha función subsidiária". + 

Este representante explica que 
non se pode facer responsábeis 
aos docentes de que o alunado 
non teña posibilidade de optar a 
unha maior oferta formativa.en 
función das suas motivacións e 
intereses, de que non funcionen 
os _ departamentos_ de orienta
ción, de que sexa imposíbel le
var a cabo programas de aten
ción á diversidade por falta de 
recursos ou de que non se apli
que ,unha redución horária aos 
tutores, para facer posíbel o re
forzo educativo. A este respeito, 
o curso pasado a maioria do 
profesorado de Secundária reali
z ou unha folga no ensino, na 
que demandaba outros critérios 
para fixar os cadros de pers9ªI e 
para elaborar a rede de centros. 

Louzao aponta que moitos dos 
problemas de conduta e convi
véncia ''teñen a sua orixe e moti
vacións en factores sociais ou no 
meio no que convive o aluno, pe
ro tamén é sabido que con outra 
política, totalmente diferente a 
que ten deseñada a Consellaria , 
de Educación, a escolarización da 
ESO seria completamente distin-

• tas". Do mesmo xeito desde 
CCOO din que hai que superar 
"este periodo de transición co 
maior consenso posíbel, coa con
tribución de todos os sectores da 
comunidade educativa dispostos 
a que esta a escolarización obri
gatória até os 16 anos supoña un
ha mellora real na formación".+ 
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Irmáns de lei~e e outros apelidos 

Col azo 

Un remitente :chamadu Coltazo · 
fainos c«:msulta . do seu apelid.o: 
preguntando se ·ten ·correspon, 
dencia co portugués· Cola~a e se a 
forma coñ.LL, que é a habitual, .. 
constitúe un castefani.srno. A pri-: 
rneira cuestión r'espondémoslle 
que si; a segunda require Wiha pe, 
ql!-ena matización. · · 

Segundo a tradición gráfica ac, 
tual, un dobre ele represent\l un. 
elle, corno en tella ou carballo. 
Pero na historia da forma escrita 
dalgúns nornes propios perviví" 
ron dobres eles latinizantes que 
correspondían realmente a un 
ele simple na fala. Así, por 
exemplo, en textos antigos pode, 
mos atopar escrito Compostela ou 
Compostella e as dúas grafías re, 
presentan exactamente o mes, 
mo. Nos apelidos e nalgúns to, 
pónirnos, a castelanizactón favo, 
receu a conservación escrita das 
formas con dobre ele e impuxo 
unha lectura ( unha pronuncia) 
castelá. Hoxe, coa restauración 

· de apelidos como Villar, Villavev 
de ou Valladares para Vilar, Vila
verde e Y aladares non se repara 
en rigor unha deturpación senón 
que, máis propiamente, se aco, 
moda a forma escrita ás conven, 
cións gráficas .actuais, para evitar 
esa grafía latinizante que dá lu, 
gar a unha lectura errada que 
castelaniza o nome. 

En portugués, onde o fonema co, 
rrespondente ao elle se representa 
por escrito co dígrafo lh, as grafías 
latinizantes l=On dobre ele sóbrevi, 
viran ata épocas recentes. Sirva 
de exemplo o norne do polígrafo 

·UNH -A 

*GONZALO NAVAZA 

José Leite de Vasconcelos~.;.diiec, .:' ·deste . apelid~ topn~ímk~ .. O to ~ . 9~ .le~~e · da _ p~ovincia de 'Lugo,.' : 
tor da Revista Lusitana, que nos pónimo Freixomil semella proce~ ·aínda resulta indicativa da loca, 
primeiros tempos· desta publica- der do xenitivo dun nome de po- lización do foco orixinario. Creo 
ción aínda escribía o seu apelido sesor FREDIMIRUS, de orixe xer- que a forma rnáis tradicional en-
corno Yasconcellos (o cal, natuqti, _ _.D;lánica, nunha e·volución algo : ~r.~ I}Ó~ .é a segunda, sen, o -L fi, 
mente;;· s~ pronunciaba ·igua1• que ·~ ·~")ITJ~gular probablemente alterada> ·~nal; · pero n·on se pode afi.rmaE 
se estiv~S.e· esc.ritü Y,a5concelos). . -.... por: interferencia do nGme" co_; · :que a· púmeiia constitúa. unQa 

. · · .-... '. mtin freixo, norrie de árbore. . ~ .~ d~turpación. · 
Así pols

1
: s~ o~ remitente·-.dese~-a-· ... _ . -'· : .::. . . 

adaptar ese seu ?Pelido ~á~ . .CoTh- ·-~~ O~r~mitente que nos consulta es-.: .~Te'ñen particular interese estes 
vencións· gráfü:as-·da linguá;'.''at·-~ '· i:e apelido pregunta se é galego e r .apelidos toponímicos derivado.s 
tual debe camhia¡lle a grafía pa- 'se debe escribilo Freixomil. Res- · ~de nomes de lugar do -dominio 
ra Colazo·. · pondémoslle que si ás dúas p:re, · lingüístico galega pero adminis, 

Colazo procede dó latín Có,LAC~ 
TEU, que significa 'irmán de lei, . 
te'. O filio biolóxico dunha ama 
de cría que aleitaba un fillo dou
tra familia (normalmente de cla, 
se social. elevada) podía levar, 

' como unha especie de marca que 
inqicaba a crianza común, o ape
lido da familia dos· señores expre
sando a condición de colazo. Así, 
o aleitaqlento era o vínculo que 
unía, por exemplo, a dous indivi
duos ourensáns do século XIV 
ch~mados Pero López de Temes 
e Alvaro Colazo de Temes. Este 
segundo era fillo da ama de .cría 
do primeiro. 

Freixomil 

o nomenclátor actual recolle un 
único lugar chamado Freixomil 
na parroquia de Moar, no conce, 
llo coruñés de Frades. A actual 
distribución do apelido idéntico, 
característico do norte dá pro
vincia da Coruña e con índices 
de rnáis alta densidade arredor 
das Mariñas, principalmente 
contra a ría de Ferrol, parece in
dicar que ese lugar do concello 
de Frades é linico foco posible . 

guntas. trativamente situados fóra do 

Valcárcel, Valcarce 

Pregúntannos se os apelidos Val
cárcel e Valcaree son o mesmo. 
En efecto, estas dúas variantes 
corresponden a un mesmo apeli, 
do toponímico, que ten a súa 
orixe xeográfica no Val de Val
cárce l, fóra do territorio adrrii, 
nistrativarnente galega, na pro
vincia de León. A súa distribu, 
ción actual, que entre. nós pre, 
senta rnaior densidade en áreas 

A CAIXA DOS 
APELIDOS 

Podedes enviar 
as vosas consultas a: 

A Mesa pola Normaliiación 
Lingüística, Rua do Vilar 68, 3º. 

Apdo. 247 15705 Santiago. 
Telf. 981563 885. 

arnesanl@interbook.net 

~ 

noso territorio. Ademais deste 
Valcárcel/Valcarce, na mesma 
banda oriental ancaresa, perten, 
cente a León, localízase o princi
pal foco (pero non o único) do 
apelido Valboa (e escríboo as(, 
conforme á grafía etimolóxica, 
aínda que ten moita difusión a 
variante gráfica cun B- inicial). 
No territorio lingüístico galega 
pertencente a Asturias teñen 
orixe algúns apelidos toponími
cos característicos no nordeste 
galego, como Mon, Penzol ou 
Vixande. 

Montouto 

O apelido galego Montouto proce
de dun nome de lugar idéntico, 
que corresponde a un primitivo 
Monte Alto. Existen varios lugares 
chamados Montouto no naso te, 
rritorio lingüístico, entre eles un 
pertencente a Asturias, no conce
llo da Veiga (oficialmente "Vega
deo"). Atendendo á distribución 
xeográfica actual do apelido po
demos afirmar que o seu foco máis 
productivo é o lugar do mesmo 
nome non lonxe do santuario do 
Corpiño, no concello de Lalín, 

dado que focalizqmós na· terra de 
Deza a área de maior densidade 
do apelido correspondente. Polo 
que se refire á forma do apelido, o -
habitual en todo o territorio é a 
conservación da forma idéntica 
ao topónirn.o, non sen~o . precisa
mente na terra de Qeza e os seus 
arredores, onde ten abundante 
presencia a variante deturpada 
Mon~oto. Quen teña no seu nome 
esta forma deturpada pode restau-
ra la na forma lexítima galega 
Montouto. 

Proupín 

Un cubano de orixe galega ape
lidado F.reijomil Propín pregunta 
se son galegos os seus apelidos e 
pide explicación da orixe. Do 
primeiro xa demos resposta nes, 
te mesmo artigo. O egundo 
constitúe unha deformación dun 
primitivo Proupfn, que foi altera
do segundo un procedemento 
habitual de deturpación "desga
leguizante" consistente en redu
cir a E ou O os ditongos decre, 
centes El ou OU, coma no 
Montouto precedente. 

Creo que o foco orixinario do 
apelido Proupín está no lugar ho
mónimo de Proupín, no concello 
de Anies. A actual distribución 
do apelido, que acada a súa má, 
xima densidade no mesmo con, 
cella de Ames e nos de Brión e 
Santiago, confirma esta orbce. O 
topónimo procede do xenitivo 
dun no me persoal Latino P AUPE
RINUS, derivado de PAUPER ('po, 
bre'), empregado como nome 
persoal de humildade entre os 
cristiáns primitivos.• 

QUE DESCUBRE MULLERES 

~ 

Despois do éxitos de Maruxa Mallo, Syra Alonso, Diarfos, 
:-¿e · Carrri~ Vida~, e de ._fyfaria Casares, 

.de Arantxa Estéve.z ... 

, . .... ;.,, ,\-•1' J.' J.;;:;'/'' ':i1J ;::~ ~.:=1i"1.-Jl1~i1.,1 HV<.'' ..,.1_1~ tJtJ\a) \1¡..1,•...,\..rt..i •l•' 'J '.:' 1 f,-.J 

escritos cando o golpe militar de 
1936 m?ta ao seu compañeiro 
Francisco Miguel, o pintor que 
tanto a retratara e_ co que 
compartira unha axitada vida en 
París, México ou Cuba. Syra ·· 
exílaxe cos fillos a México e 
de~de alí recibimos agora uns 
Diarios únicos na nosa historia 
literaria. Uns escritos que 
estarrecen pola súa dureza e 
contribúen á restauración da memoria 
dunha muller galega silenciada. 

•. ' )5 •€ll ~.;1·1~~ O¡ · ~ ~~··1r1~-::i ·~: \!:, 'é l.'.: L'il-.\1 ~'i ''JI-> 
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Afirman que unicamente era para gañar as eleicións 

O PSOE dá por finiquitado o acordo con IU 
.. B.L. 

Se temos que crer a Manuel 
Chávez, o pacto do PSOE 
con IU nunca existiu. Só foi 
un acordo eleltoral. Como 
non serviu para o propósito 
de gañar as eleicións quedou 
"extinguido". Desde IU afir
man que só se serviron deles, 
que usaron a unidade como 
reclamo e que o van pagar. 

Non agardaron ao próximo con
greso, nen á nova executiva. A 
xestora do PSOE, por unanimi
dade, aprobou a tese de Manuel 
Chaves para declarar que "re
matou a vixéncia do pacto con 
IU". Ao mesmo tempo, paradóxi
camente , afirman que será a 
próxima dirección elexida no 352 

congreso a que deba de marcar 
a política de alianzas. 

Chaves, coa mesma contundén
cia coa que sempre negou cal
quer acordo con IU en Andalu
cia, doido persoalmente porque 
lle fixeron deixar o pazo presi
dencial hai anos, afirmou que o 
acordo eleitoral, suscrito en Fe
breiro entre as duas forzas, non 
tiña "nngunha proxección de fu 
turo". O seu obxetivo era "gañar 
as eleiccións", afirmou sen porse 
bermello. Pero, como, na vez de 
gañar, perderon, Chaves sostén 
que ''xa non hai nengun acordo, 
nen formal nen de fondo". 

Chaves teima que non se pode 
faJar de "ruptura" do pacto, pois 
este "unicamente tiña carácter 
eleitoral: o apoio de IU á even
tual investidura de Almúnia e a 
posterior aplicación dun progra
ma comun de Governo , pero 
non había cláusulas para des
pois do 12 de Marzo". 

Moitos militantes socialistas de 
1 U e independentes non o cre
ron asi. As verbas dos líderes, 
principalmente de Almúnia, fa
cian crer que se comezara unha · 
nova etapa, de entendemento, 
na esquerda. Que o PSOE e IU 
camiñarian pola mesma ribeira 
(non cada un polo seu lado) ain
da que con traxectórias non 
sempre coincidentes. 

Será por iso polo que, máilia a 
contundéncia das afirmacións de 
Chaves e á unanimidade da 
Xestora (coinciden en que un 
dos males foi o pacto con IU) 
non queren que a sociedade po
da percibir que lle bate a Izquier
da-Unida coa porta nos fuciños. 
Non queren ser eles os que asi
nen o certificado de defución ·da 
un_idade de esquerdas ve11dida 
como o grande proxecto capaz 
de gañarlle á dereita. Un proxec
to de futuro que non chegou (!OS 
dous meses de vixéncia. 

Así, Chaves, ao mesmo tempo 
que afirmaba que nunca hoube
ra unha relacción formal entre 
socialistas e comunistas, senón 
ün ligue· para o bailoteo eleitoral, 
afirmou que procurará "pontos 
de encentro para realizar a la
boura de oposición a Aznar". Pe
ro, non deixou a engano, será o 

. baile dun dia, pois non quer 

- "l(#Í 

Chaves anunciou que o acordo do PSOE con IU marchaba para o lixo e non obrigaba a nada ao seu partido. Non pasou nen un mes 
desde as eleicións. . x_c_ 

comprometerse: "estes acordes mo responsabel de IU en Anda- res de IU ao acorde, que os ha-
nunca entrarán dentro dunha es- lucia, criticou duramente a deci- bia, manifestan que máis que a 
tratéxia globaJ", afirmou Chaves. sión do PSOE, calificando ao "pinza" o que. fixeron co PSOE, 

Criticas de IU 
seu inimigo político, Manuel históricamente cada vez que os 
Chaves, como "enterrador e se- apoiaron, foi sempre o "pinzo". 
pultureiro da unidade de acción 

Desde IU ollan as cousas de 
distinto xeito. Cavilan que non 
só lles sacaron a dote eleitoral, 
senón que, agora, déixanos 
compostos, sen parella e sen 
perspectivas. Asi , Julio Anguita 
asegurou que esta visto que os 
socialistas "só procuraban os 
seus escanos" e que "nunca lles 
interesou a acción de esquer
das". Anguita recordou as nu
merosas veces que o PSOE lle ~ 

deu cabazas a 1 U cando esta lle 
reclamaba relacións formais. 

da esquerda". Asi, afirmou Maragall desmárcase 

Tamén António Romero, máxi-

que"o primeiro que fixo como 
presidente da xestora foi coller 
a pá e o rodo e botarlle terra ao 
pacto". 

A Romero non o pillou nas 
Quimbambas. Cada vez que el 
ll_e reclamaba pacto, remitíndose 
ao acorde en Madrid, Chaves 
diciaJle que diso nada de nada, 
que ese pacto xa non existia, 
Agora Chaves vai pactar co PA 
en Andalucía, mentres que IU 
xa non lle-serve ao PP sequer 
para facer a "pin:ia". Os opsito- -

B. L\\E 

ETA ponse á frente 
En Euskadi todo semella estar como hai carro anos. eT A volta a ma~ 
tar, El;i rexeita de novo a política institucional, HB "refúndase" por 
enésima vez e os seus dirixentes actuais pasarán na práctica a un segun, 
do plano ... Pero mudaron moitas causas. O PP pode chegar, segundo os 
últimos sondeos, ao 34%- dos votos, do 14% que tiña nas anteriores 
eleicións. Desprazará ao PNV e govemará por vez primeira en Euskadi. 
Semella que é o que procura ET A. Cando istü' ocurra, poderia abrise o 
camiño cara unha progresiva .identificación de todo_ o nacionalismo 
con HB, pasando a hexemonia do PNV a ET A, que seria quen leve di, 
rectamente, outravolta, a negociación co Govemo_ central. 

ET A deu por fracasada a anterior política que conduciu á trégua, aos 
pactos nacionalistas e a integración nas institucións. O PP gañoulles 
pola man. En política o tempo é algo esencial. A ETA falloulle mar, · -
car o tempus e o PP, que só aposta por unha solución policial, agardou 
até facerlle perder a paciéncia xogando cos presos e negándose a 
avanzar en calquer compromiso. Ademais o PNV e máis EA non esta, 
ban dispostos a que ET A lles impuxese o ritmo político coas suas pre, 
sas que, os abertzales, escrutaban como falta de compromiso. A Udal, 
bitza non despegaba, negábanse a unhas eleicións constituintes e a 
cortar co Estado, participando nas eleicións xerais ... Por outra banda, 
as manifestacións e as folgas xerais non tiñan a resposta agardada. A 
trégua, -segundo as análises de ET A, desmobilizaba. ás suas bases. Asi 
que, como afirma T xema Montero, dixeron: "o povo non está maduro 
para seguir este proceso, novamente ternos que pomos nós diante da 
procesión, voltar á loita armada, matar e ser mortos, suportar isto"-. 
Agora só falta saber que farán os dous tércios de HB que, até de agora, 
viñan apostando pola via pacífica, dialogada. Estarán dispostos a unha 
confrontación directa cunha sociedade totalmente dividida?+ 

Os socialistas cataláns, des
pois de formar no senado o 
grupo Entesa Catalana de Pro
grés (con Iniciativa e ERC), de
cidiron botar en blanco na elei
ción da Mesa, na vez de-aceitar 
a consigna de voto do PSOE e 
apoiar a candidatura de Espe
ranz_a Aguirre á presidéncia da 
cámara. A explicación ainda 
deixa máis clara a ánsia _deste 
grupo de "voar en solitário". 
Asi, -e_xplicaron que decidiron o 
seu voto ante o enfado que lles 
produciu o "ser tratados como 
subgrupo e non coma grupo". 
Aspiraban a ter un representan
te na Mesa do Senado, pero 
nen o PSOE os apoiou, consi
derándoos uns dos se1.:1s. Al
guns non apoiaron tan sequer a 
candidatos socialistas como a 
ourensá Pilar Novoa. 

-
Para deixar as cousas claras, 
Maragall defendeu publicamen
te esta postura, afirmando que o _ 
PSOE debe de comprender que 
o PSC representa unha forza 
política própria, diferenciada do 
PSOE. Maragall segue apos
tando por un proxecto diferente 
ao do PSOE, ao que califica co
mo "unitário", considerando_ que, 
nos aspectos nacionais qinda 
está m~is pechado q~e -o PP. 

No mesmo sentido se po_sicio
nou ·a dirección dos socialistas 
canários, que tamén apostaron 
polo federalismo, criticando á di
rección _ do PSOE, ameazando 

-con formar un partido autóno
mo. Os cataláns non ameazan, 
pero os pasos que dan paseni
ñamente semellan levalo_s cara 
unha escisión. Eles· negan tal 
suposto, pero afirman que o 

- PSC nunca foi o PSOE, que só 
existe un acorde, pero que son 
dous partidos diferentes.• 
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CCOO comem 
o congreso do relevo -
de Gu6érre1 

Do Mércores doce de Abril 
ao Sábado quince 
celébrase en Madrid o VII 
Congreso Confedera! das 
CCOO, no que se 

, procederá ao relevo do 
actual secretário xeral, 
Antonio Gutiérrez, quen 
será substituído por José 
María Fidalgo, unha persoa 
que canta co apoio 
maioritário. Quedou fóra da 
loita pola secretária xeral o 
galega lgnácio Fernández 
Toxo, quen non era 
apadriñado polo dirixente 
sainte. Toxo non aceita 
entrar a formar parte do 
novo Comité Confedera!. 
No congreso participan mil 
delegados en 

_representación de 800.000 
militantes. Este congreso 
supón a confirmación da 
orientación das Comisións 
Obreiras nas suas fluidas 
relacións tanto co Governo 
central como cos 
empresários.+ 

O_ PSOE busca 
a renovación sen cámbios 

A vocación renovadora 
formulada polo PSOE a 
raiz dos resultados das 

__, últimas eleicións xerais é 
máis nominal que 
executiva. Para evitar 
controvérsias, Felipe 
González recomendou 
proceder primeiro ao 
debate das ideas para 
abordar en segundo 
lugar o das persoas. A 
cuestión é que non 
quede ninguén fora para 
evitar que haxa conflitos 
precongresuais. 
Colitodo, os socialistas 
darán un paso 
inequívoco na sua 
reformulación e 
situaranse no mesmo 
ponto no que estaban 
meses antes das 
eleicións. lsto é: 
desbotarán o pacto 

- asinado con lzqui,erda 
Unida. Este último 
partido tamén recunca na 
división' da esquerda. • 

PSOE e PA-negóciqn 
un govemo de coalición 
en Andalucia 

Despois do divórcio entre 
socialistas e Izquierda 
Unida, o PSOE negócia co 
Partido Andalucista un 
governo de coalición na 
comunidade autónoma 
presidida por Manuel 
Chaves. Socialistas e 
andalucistas xa mantiñan 
unh~ relación estreita, pero 
ao quedar o PSOE en 
minoria, os escanos do PA 
son decisivos para acadar a 
maioria absoluta. Ainda que 
non se coñecen os termos 
últimos do acorde, en todo 
caso este pasará poio voto 
na investidura e nos 
orzamentos autonómicos. 
Ademais; os andalucistas 
poderian aceder ás 
Consellarias de Turismo e 
Deportes e de Relacións co 
Parlamento.• 
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Qs observadores internacionais denúncian fraude no proceso 

Fuiimori gaña. as eleicións peruanas por decreto 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

"Fujimori, eres un fraude y 
un ladrón". Asi rezaba o titu
lar do xornal Liberación ao 
coñecerse que, a piques de 
se escrutaren. o 90 por cento 
dos votos, o actual presiden- -
te peruano está moi perto de 
vencer por maioria absoluta. 
Perante esta situación, o lí
der opositor Alejandro Tole
do xa negou a lexitimidade 
destas eleicións e reclamou 
cámbios no sistema para fa
cer posíbeis uns comicios 
transparentes e democráticos. 

Os votos de Fujimori parecen 
medrar coma os cogomelos [lo 
outono. Os inquéritos a pé·de ur
na dábanlle a vitória a Toledo e 
facíase necesária unha segunda 
volta, para a que todos os de
mais partidos opositores anuncia
ran o apoio ao aspirante. Co 1 O 
por cento contabilizado, invertía
se a situación e o actual presi
dente alzábase coa vitória, ainda 
que non conseguía a maioria su
ficiente para ser investido xa 

·mesmo como xefe do Estado. 
Mais esta dificuldade parece que 
se facia menos difícil a medida 
que sé escrutaban os supostos 
votos. Tanto, que a Oficina Na
cional para Procesos Eleitorais 
(ONPE) pode anunciar o seu 
triunfo absoltJto. 

Pero a situación non é tal e co
mo a esperaba Fujimori. Desde 
o primeiro momento, Alejandro 
Toledo denunciou fraude na con
tabilización dos votos· efectuados 
polo sistema electrónico e iniciou 
unha campaña de desobediéncia 
civil para chamar a atención in
ternacional sobre o roubo que se 
estaba producindo no Peru. Ao 
mesmo tempo, o xefe da misión 
de observación enviada a Lima 
pola Organización dos Estados 
Americanos (OEA), Eduardo 
Stein advertia da falta de limpeza 
do escrutínio. :"Algo moi sinistro 
está ocorrendo e parece claro 
que estas eléicións non son de
·mocráficas". O chamado de To
ledo e Stein tivo a sua resposta 
no Pai"laménto de Bélxica, Gran 

te dunha protesta pacífica masi
va en todo o país que vai durar 
até o próximo venres, 14 de 
Abril. O candidato de Perú Posi
ble advertiu a Fujimori de que a 
situación social é moi tensa en 
oito cidades e que só por me
diación del ainda non se levan
taron contra o governo de Lima. 

Os peruanos protestaron masivamente diante do palacio presidencial. 

Nos próximos días, cando se fa
gan públicos os resultados ofi
ciais finais, poderase saber se a 
crispación cidadá esmorece, en 
caso de que se anúncie unha 
segunda volta eleitoral ou me
dra, xa que Toledo tamén avi
sou ao presidente de que non 
aceptará de nengun xeito que 
este volva governar. "O pavo 
pede democrácia con todas as 
su.as forzas. Eu non vou poder 
controlar por máis tempo a 
aqueles que queren un futuro 
de esperanza, sexa como se
xa". Pola sua parte, desde o ga
binete, lonxe de pedir calma, 
lanzouse unha ofensiva verbal 
que advirte a todos os "alboro
tadores" de que a policía e o 
Exército "farán cumprir o ditame 
da ONPE". Xustamente, un dos 
chamamentos de Toledo estivo 
dirixido ás forzas da orde, para 
que "non sexan cómplices da 
vergoña de Fujimori". t 

Bretaña e Holanda, que anuncia
ron medidas de castigo contra o 
governo de Fujimori se este non 
convoca unha segunda volta. 

Por este motivo, o hermético ga
binete fujimorista actua con cau
tela e de xeito solermiño. Men
tres nas ruas a policia secreta 
que dirixe Vladimiro Montesinos 
comezou unha dura r:epresión 

contra as voces disidentes, os 
dados fraudulentos fanse públi
cos cunha calma premeditada 
que ten como fin comprobar até 
que ponto a sociedade peruana 
vai admitir esta nova manobra. 

Pero a oposición está decidida a 
deixar pasar a oportunidade de 
botar a Fujimori do palácio pre
sidencial. To ledo púxose á fron-

MA~UEL ALOi\SO 

Incéndio na corda andina 
Cúmprense vintecinco anos do fin da espantosa car, 
neceria de Vietnam. Aquel 1975 era o epílogo da 
teoria do dominó que impregnara a política exterior _ 
norteamericana. T runfo e derrota dun Henry Kis, 
singer convertido en factotum dos Estados Unidos 
no Mundo: agora un golpe de estado en Chile, ma, 
ñá un bombardeo secreto en Camboia, pasadomañá 
a invasión indonésia de Timor Leste. Esa era a tóni, 
ca da época, e nese caldo de cultivo de guerra fria e 
quente, América Latina estivo sempre en ocupa, 
ción militar con escasas excepcións. Pasados os 90, 
aquel anúncio de Eduardo Galeano sobre a bomba 
demográfica que estalaria nas mans dos que <litaban -
o status quo de América enreira, fanse réalidade. En 
poucos meses Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, 
Peru e sempre Colómbia,. viven nunha verdadeira 

convulsión social. A tentación dun sector do poder 
norteamericano é a intervención militar. lnventou 
a DEA para xustificar os envios de asesores, que 
agora xa son vários miles, e as organizacións popula, 
res comezan a preocuparse pola escalada de tensión. 

Calquera sabe que a solución á miséria, que é o 
transfondo de toda esta convulsión, non se resolve 
con represión. E se son preocupantes alguns smto, 
mas -a preséncia de ditadores como Banzer recicla, 
dos para a democrácia, a continuidade de Fujimori 
bulrándose de todo o mundo . . . - outros moven a 
esperanza, como crecenre participación popular 
superando o medo e o nacimento, sempre dolora, 
so, de novas alternativas. O desafio está formulado 

. e parece percorrer os Andes de norte a sul. • 
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Ocaso 
do neno cubano 
a un paso da solución 

O pai de Elián González xa 
está nos Estados Unidos 
para facerse cargo do neno 
e regresar a Cuba. Mália 
que os candidatos á 
presidéncia neste ano 
eleitoral están empregando 
a cuestión como arma · 
política, o presidente actual 
Bill Clinton manifestou a 
sua disposición para que 
se cumpran os dictames 
dos tribunais e Elián poda 
regresar a casa. O 
problema agora reside na 
atitude que teña o exílio 
radical cubano en Miami, 
que xa dixo que non 
entregará voluntariamente 
ao rapaz. Finalmente os 
Estados Unidos están a 
pagar o erro de facer dun 
problema familiar unha . 
cuestión política, xa que 
cando regrese Elián 
González a Cuba o conflito 
coa comunidade exiliada 
continuará.• 

Primeiro 
' . cum10 coreano 

tras a división en 1945 
Por primeira vez desde a 
independéncia e división 
de Corea en dous 
estados, en 1945, os 
presidentes do Norte e o 
Sul van reunirse para 
abordar unha axenda que 
inclue a reunificación das 
famílias separadas, a 
reconciliación nacional e 
o estabelecimento de 
lazos económicos. O 
obxectivo é a 
reunificación e esta vai 
ser posíbel grazas á 
intermediación do 
governo da China, país no 
que se celebraron 
negoclacións secretas o 
pasado mes. O anterior 
proceso en busca da 
reunificación produciuse 
en 1994, pero truncouse 
porque coincidíu coa 
marte do mandatário 
norcoreano, Kim 11 
Sung.• 

Zimbaue recupera 
o território ocupado 
pola colonización 

Unha reforma constitucional 
en Zimb~ue puxo fin ao 
periodo de transición 
posterior á indeperidéncia e 
ao réxime racista da antígua 
Rodésia e prodeceu a 
expropriar a metade das 
fincas ocupadas polos · 

. colonos brancas, que 
abranguen a unha parte moi 
importante do país. A 
decisión soberanista atopou 
a habitual resposta da 
antiga metrópole, o Reino 
Unido, quen está a turrar de 
toda a Unión Europea 
nunha campaña necolonial 
que discute a legalidade da 
medida e que busca 
restabelecer a propriedade 
aos colonos sob ameá.za de 
iniciar ún embargo 
internacional moi semellante 
ao que· nos ten afeitas a 
nova orde mundial.• 
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O prezo da água subiu ~n 300 po·r cento e a policia declarouse en folga 

Os bolivianos levántanse contra· a miséria 
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'* C.L. nenas e anciáns. Ao mesmo 
tempo, o ministro de Informa
ción, Ronald McLean, atribuíu 
a protesta ao narcotráfico e 
considerou que o conflito é un
ha sedición e os responsábeis 
serán xulgados por tal delito. 

partidos da esquerda, especial
mente o Movimiento Sin Miedo 
(MSM), que dirixe o alcalde de 
La Paz, Juan del ·Granado, ne
garon tais afirmacións e volve
ron acusar a Banzer de condu
cir ao país á bancarrota abso
luta. Del Granado e outros de
putados están en folga de fa
me até que se levante definiti
vamente o estado de sítio. 

;- denunciou abusos dos milita-/ / estaren gravando as cámaras 
res -en canto . a detencións # de Bolívísíón. 

A cidade de Cochabamba, no 
centro xeográfico de Bolivia, 
converteuse nun campo de 
batalla a pasada semana, lo
go de que a compañia esta
dounidense Aguas del Tunari 
decretase unha suba da água 
que elevaba o seu prezo ás 
16.000 pesetas ao mes. Ao 
tempo, estalou en todo o pa
ís unha folga de policías, que 
exixian mellares salários. O 
governo do xeneral Banzer, 
ditador do país nos anos 
70, declarou entón o estado 
de sítio e provocou a reac
ción dunha cidadania que 
atravesa unha paupérrima si
tuación social e económica. 

Os conflitos xurdidos nos últi
mos dias son a confirmación fi
nal dun estado social insufríbel 
para os bolivianos . Nun país 
que ten unha das rendas per 
cápita máis baixas do planeta, 
os efectos da política de privati
zacións que comezaran a prin
cípios da década dos 90, con
cretáronse nunha suba desme
dida dos produtos básicos e 
dos servizos públicos. O caso 
da água de Cochabamba e o 
incremento do valor dos com
bustíbeis foron os grans de 
area que derramaron toda a 
montaña de incompeténcia do 
governo de Hugo Banzer en 
forma de protesta social. 

Liderados por Felipe Quiste "Mal
ku" (cóndor), un ex guerrilleiro 
que dirixe o sindicato CSUTCB, 
índios quéchuas e campesiños 
cochambabanos bloquearon as 
principais rotas do país, convo
caron unha folga xeral na rexión 
e reclamaron a retirada da con
cesión da água aos norteameri
canos. Banzer respondeu co de
creto de estado de sítio, mais a 
policia non respondeu. As mulle
res dos axentes da orde iniciaron 

· unha folga de fame na sede do 
sindicato Central Obrera Bolivia
na (COB), en La Paz, ao non po
deren os próprios policias facer 
protestas. O seu pedimento, 
maiores salários. Banzer respon
deu enviando ao local da COB 
as forzas especiais da policía, 
que se negaron a cumprir as ar
des e solidarizáronse cos seus 
compañeiros. 

Os métodos de Banzer 

A situación de Cochabamba e 
de La Paz foi coma unha me
cha que acendeu a toda a so
ciedade boliviana. Pelas ruas 

, das principais cidades disco
rreron manifestacións en con
tra de Banzer e todos os gré
m i os exixiron mellaras nas 
suas condicións de vida e unha 
política económica menos en
focada cara ao capital transna
cional e máis sensíbel cos me
nos favorecidos. 

Pero o xeneral, adestrado na 
Escala das Américas de Pana
má para reprimir a esquerda, 
usou novamente a represión 
máis cruel. Estabeleceu o esta
do de sítio en Cochabamba e 
enviou o ex·ército a evitar os 
cortes de viais e a situación 
folguista. Nos incidentes cos 
militares, morreron várias de
ceas de persoas e foron fecha-

,, t ,·.; .~ .,., ,' , , ,:90.~ má.is dun ~en.Jo~ . inol~so 

A acusación do militar preten
de ser un ha ·excusa di ante dos 
Estados Unidos, país que lle 
concedeu várias mencións pola 
~ua actuación en contra do 
tránsito de cocaína, para salvar 
a cara do governo. Mais os 

Respecto á actuación do Exér
c ito, a valedora do povo de 
Bofívia, Ana Maria Campero, -

torturas, cometidas antes¿(je 
decl~rarse o 'estad<;>' efe sítio. 
Campero acus~~J1 diféctaménte 
a Banzer de germitir estas prá
ticas e interpuxo vários hábeas 
corpus para un grupo ge -tjeti
dos irregularmente. A~ Eta reza 
dos métodos da milíéia-bolivia
na concretáronse nos sucesos 
da aldea de Achacachi, opde 
un batallón de 300- SQ dados 
abrJLVfogo indiscrim) damen
te· contra a povoa ón 

Domingo 16. Miío Ma~os 
presenta o espectaculo 0-vendedo¡: de paxaros" 
ás 18,30 noTeatroJ>rínó~ - . 

Domingo 23. Dia:do Libro~ ~· · 
Lectura de textós de ,<;:astelá(J?µa Praza da Ferrería a partir das 12 horas. 
Festa dos 'Libtes áp,áf.Ur. das 18.30 horas -
na1Praza daoFer.rerra-coa actuaóón 'do grupo Miga:Ila5. 

~ ~"'; 

Mais, contado, o govemo de Ban
zer redactou unha lei que contem
pla a liberación dos presos políti
cos e a retirada de Aguas del Tu
nari de Cochabamba . . Con este 
xesto, conseguiuse que a cidada
n i a se acalmas~ momentane-

. amente, ainda que o núcleo das 
, demandas viuse moi ampliado e 

outros departamentos do país, 
como Santa Cruz, viven unha ten
sa espera de acontecimentos. + 

FroebeJ.. ~ 
Xogos de rol éle 22 a 03 h . 
Xogos de es.tratexia 21 a 02 h. 
Pintado de miniaturas 21,30 a 02 h. 
Cestería 21 a 24 h . 
Obradoiro de trenzas o fios 21 a 24 

Sanchez Cantón 
Obrado40 de panderetas 21 a 22,30 

Froebel , 
Obradoire,de' téatro 22 a 24 
Xogos de estratexia 17 a 21 h . 
_Pintado de miniaturas 17,30 a 21 

Cociña de San Francisco 
Obradoiro de cotiña 20 a 22h. 

VENltES_, 28 

Froebel 
Xogos de rol 22 a 03 h . 
Xogos de estratexia 21 a 02 h. 
Pintado de miniaturas 21,30 a 02 h. . 
Obradoiro de coiro 22 a.2!fh. -
Obraáoiro de trerizas e fios 21 a 24 h. 

Pistas de Compolongo 
3x3 baloncesto 00 a 03 

Sanchez Cantón . 
Obiadofto de panderetas 21 a 22,30 h. 

L 
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1 7-AA~ ·· Libros no Bierzo 1 
1 No Bierzo está medrando nos úl-

•• timos anos o interese social pola 

1 cultura e a língua galegas. Como 

1 exemplos disto salientamos a rei-
vindicación lingüística para que a 

1 matéria de galego se poida estu-
1 dar .nos centros educativos ou a 

1 audiéncia que teñen os médios 

1 de comunicación galegas (TVG, 
rádios .• prensa, interne1. .. ). Sen 

1 Ir a folga hoxe ou embargo, a infraestrutura cultural 
1 en galego aínda é moi insuficien-

1 non ter peixe que te na comarca. 

.1 vender mañá. o colectivo 
1 cultural Fala A infi'aestrutura 1 Esta era a idea Ceibe trata de 

•• que os mariñeiros 
dar resposta a cultural en 

1 esta proble- galego aínda é· 
de Cangas mática lingüís-

1 tica de varia- moi insuficiente 
1 querian transmitir. dos actos en na comarca. 
1 galego. A vin-

Nas pantallas da deira celebra-
1 ción do Día 
1 televisión das Letras 

1 pintábanos de 
Galegas no Bierzo será unha 

.1 boa ocasión de cara a satisfacer 

inimigos do esta demanda cultural da comu-
1 nidade galegofalante. Estamos 

comércio. Asi programando diversas activida-
des atractivas para este 17 de 

gañou a maio. 6ntre elas subliñamos a 
doazón de libros en galego ás 

tranquilidade por bibliotecas públicas de Ponferra-

un dia. Non a da, Cacabélos, Vilafranca, Cam-
ponaraia, Carracedelo, Arganza, 

l. paz. Toral dos Vados, os. bibliobuses 
da Deputación e outras máis. 

Fa/a Ceibe trata coa iniciativa de .. compensar parcialmente esta 

Xornalistas de 
caréncia sociocultural que hai 
nas bibliotecas municipais, ade-

todo o mundo mais de animar ás ~dministr-
cións públicas correspondentes 

enviados ás a que tomen as medidas axeita-
das para o fornecemento de li-

eleicións· do Perú bros en glaego, e fomentar a de-
manda lectora entre a sociedade 

titularon coa berciana. Sen embargo, este co-

riotícia da 
lectivo cultural non ten capacida-
de económica para mercar os 1i-

manipulación dos bros. Velai a. necesidade de fa-
cer este pedimento ás editoriais 

resultados. Só e librarías galegas para que 
apoien esta iniciativa sociocultu-

1 TVE celebrou o ral de balde. Esta remesa de pe-
quenos feixes _de libros vai ser . 

1 trunfo de de grande axuda. Libros para 

1 FujimorL satisfacer a demanda lectora in-

1 fantil e xuvenil especialmente . . 

1 Fala ceibe comprométese a fa-
1 cer publicidade das editorias e 

1 as librerías galegas doadoras 

1 Ferven na Bolsa de libros ante tódolos medios de 
comunicación comarcais. Ta-

1 os valores mén faremos a distribución ante 

CURRA, 41. SAN ADRIANDE COBRES (VILABOA) 

Horario de inverno: 
De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas. 

Teléfono 986 672 439 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

todos o medios de comunica- dades literárias, o fomento da lec-
ción comarcais. Tamén taremos tura ... ). Materiais que axudarán a 
a distribución dos lotes de libros conseguir a eficácia desexada. 
recibidos entre· as ditas bibliote- No fondo queremos potenciar a 
cas publicas. Posteriormente re- concienciación plurilíngüe da so-
mesaremos ás editoriais e ás li- ciedade berciana, capaz de mani-
brerías colaboradoras os xustifi- testarse nunha demanda leitora e, 
cantes expedidos polos centros polo tanto na activación do mer-
culturais receptores dos libros. cado cultural galega na ampla 

área funcional de Ponferrada. • 
óutras actividades programadas 
par ao Día.das Letras Galegas do COLECTIVO CULTURAL 

·2000 serán as exposicións de li- FALACEIBE 
bros en galego. na biblioteca públi- COORDENADOR: XABIER LAGO 
ca da Casa da Cultura de Ponfe- · MESTRE (TFNO.: 655 150651) 
rrada, e dos fondos bibliográficos PON FERRADA 
galegos de diversas librerías da 
cidade nos seus escaparates. 

Futebol, cultura e Procuramos~rovocar o impacto 
visual dos potenciais lectores, 

identidade nacional consumidores e peóns coas ex-
posicións dos libros e os cateis en 
galega. Por iso queremos facer o O futebol nunca formou parte 
pedimento ás editorias galegas importante da minha vida. lsso 
para que adxunten nas süas re- náo significa que náo gaste dele 
mesas carteis en galega (sobre o ou que náo me de conta do pes-
Día das Letras Galegas, as novi- so sociológico que este desporto 

13 DE ABRIL DE 2000 

tem no nosso país. Esta carta 
vem sendo urna modesta re-
flexao sobre o divórcio entre o 
futebol-negócio-espectácu lo de 
massas e a sociedade e a cultu-
ra galegas. A reflexáo vem a 
conto de urna carta aparecida 
em A Nosa Terra referindo-se a 
proibic;ao da bandeira galega em 
Balaídos e de um artigo aparecí-
do o mesmo dia sobre urna ini-
ciativa do Fúria de Valga para 
criar urna associac;áo de clubes 
de aldeia. Urna conclussáo bas-
tante inmediata que se pode tirar 
a pouco que utilicemos a cabec;a 
para pensar é a de que se o fu -
tebol de élite está em maos de 
quem está, resulta de tocfo ponto 
estéril esperar que dos clubes 
grandes surxam iniciativas a fa-
vor da introducc;áo da língua ga-
lega neste ámbito, como tam-
bem resulta estéril o mais míni-
mo gesto de afirmayáo nacional. 
O da bandeira é um síntoma, 
mas há mais factos que aportam 

13 D 
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luz sobre por onde váo os inte
resse~ de Deportivo, Celta e 
Compo.stela: · · 

1.- Negativa dos tres clubes, fa
zendo frente comum com os mer.
cenários impresentáveis da Fede~ 
ración Gallega (nunca Galega) a 
apoiar a reivindicat;áo de urna se
leccáo galega. Cantabria, Andalu
cia; Catalunya e Euzkadi tem se
lecgao. Por al-
gu ma extrana 
razáo, Galiza 
náo a pode 
ter. Antes che
g ará a haver 
selec(fáo rioja
na, e vá este 
comentário 
sem ánimo de 
infra-valorar 
aos riojanos e 
riojanas , ao 
contrário , se 
eles e elas lu
tam por tal coi
sa , merecido 
teráo conse
gui-la. 

2. - Negativa 
de Lendoiro a 
galeguizar o 

Desde urna 
postura 
nacionalista e de 
esquerdaso 
coerente seria 
criar clubes 
amadores nas 
freguesias e 
bairros, relan~cu 
o desporto de 
base e converté
lo em alternativa 
ao desporto-

nome do De- negócio. 
portivo , que 
inexorável e 
inquebrantá-
velmente continua a ser "de La 
Coruña" ( ... e isso que ninguém 
se meteu ainda com a grafía!) 

3.- A Mesa pola Normalización 
Linguística leva anos já inten
tando negociar com Lendoiro a 
introduccao da língua galega na 
megafonía de Riazor , sem o 
mais mínimo éxito. 

4.- O das bandeiras, basea-se 
na proivi<;áo por parte do Minis
tério do Interior de exibir simbo
logía anticonstitucional nos es
tádios. Quando vem aquí os Ul
tras Sur, ninguém lhes requissa 
nada. Humilhante, mas certo. 

Faz falta mais? Com este mate
rial, a mim parece-me que esta
mos em condi9ées de afirmar que 
os galegas e galegas que tenha
mos um mínimo de apre90 pelo 
próprio deveriamos de passar do 
futebol profisional e portanto do 
Celta, do Deportivo, do Compos
tela e de todo clube que aspire a 
ir pelo mesmo caminho. A Riazor 
que vá.o os fachas, que a fim de 
cantas é o que pretende Lendoi
ro. Já tem dito que quer botar de 
lá "a todos os bloqueiros", enten-

dendo por bloqueiros os que rei
vindicam a identidade galega. do 
clúbe corunhes, e aplique-se o 
mesmo conto para Celta e Com
postela, já que as intengóes do~ 
senhores Caneaa e Gómez náo 
devem ·ser múito diferentes. 

Nas antípoda5 destas atitudes pre
potentes, atópa-se a iniciativa do 
Fúria. Um clube ·modesto que rei
vindica o futebol amador por acima 
de tudo, mesmo lutando pela so
cializagáo do desporto e rachando 
com a descrimina(fáo sexista (di
reito a participa9áo, um princípio 
ético muito esquecido pelos buro
cratas do futebol). Achoque em fu
tebol, como em tudo, o que cum
pre para fazermos for~ é a auto
organizagao e para isso se calhar 
e necessario ignorarmos as estru
turas espanholas. Se a Federacion 
Gallega é urna mera sucursal e os 
clubes grandes estáo em maos de 
empresários insensíveis a 
qualquer reivindicac;áo mesmo dos 
seus próprios sócios, haverá que 
dar-lhes as costas. O que é intole
rável é que o Deportivo, por exem
plo, monopolice o uso das insta
lagóes desportivas do Concelho 
da Corunha, nao pague um pesso 
por elas , pressione para fazer 
obras que perjudicam a terzeiros 
(A desapari(fáo das pistas de atle
tismo de Riazor) medre a costa 
dos cartos de todos e ainda por 
acima te tratem como um delin
qüente porque levas a bandeira do 
teu país. Desde urna postura na
cionalista e de esquerdas o coe
rente seria criar clubes amadores 
nas freguesias e bairros, relangar 
o desporto de base (que os clubes 
grandes, longe de potenciar, estáo 
a destroir) e convert9-lo em alte
rnativa ao desporto-negócio. A as
sociac;áo que pretende o Furia po
de ser um comego de algo mais 
ambicioso. E desde o ponto de vis
ta dos siareiros, acho que as pen
has anti-fascistas deveriam entrar 
a fazer parte activa ou quando me
nos pronunciarem-se sobre o 
evento. A fim de cantas o fenóme
no hooligan nasceu baixo urna ex
presáo claramente antitética a ac
tual; eram grupos de rapazes e ra
parigas que iam ao Mebol a can
tar, beber e divertirem-se e os pri
meiros grupos hooligan animavam 
a clubes de terzeira divisáo ou de 
categoría regional. Este espírito, 
anterior a introducgáo do grupo 
fascista Combat 88 nos campos 
de futebol ingleses, deveria ser rei
vindicado pelos siareiros galegas. 
E ternos que pensar que isto que 
planteio náo é táo utópico; existem 
antecedentes históricos de criac;áo 

P I R I E I S I E I N I T I A I C l l l Ó I N 
EN 

PONTEVEDRA 
DE 

"GALIZA NA II REPÚBIJCA" 
DA COLECCIÓN llisTORIA DE GAIJCIA 

DE EmaóNs A NosA 'fERRA 

VENRES 14 DE ABRIL ÁS 20:30 HORAS NA GALERIA SARGA.DELOS 

COA INTERVENCIÓN DE 

LUIS OBELLEIRO, historiador e , 
CARws F. VEIASco SoUTo, autor do libro. 

Organiza a 
Asociación Cultural "Maio Longo" 

de clubes desportivos amadores a unha clínica privada e pagar un
nos albore~ do movimento opera- / ,has milcincocentas pesetas por 
rio galega, já que bém· saBiam as· -r:adiografia. E dos pácientes máis 
primeiros sindicalistas que poten- pequenos quen se acorda? De:.. 
ciar o sentido de comunidade en- nuúcio e protesto ante os respon- : 
'tre a Classe trabalhadora era o sábeis· deste servício público por 
único jeito de generar lagos ·de so- este e outios feítos ·que .me ·calo 

· lidariedade. Entre ós vários exem- no noso recén inaugurado centro. 
plos que pooeria dar, un exemplo hospitalario.+ 
vivo é o Marte de Monte Alto, fun-
dado por membros da CNT.. XbAN. B. MARIÑO ABUIN 

:¡. .. 

RAMIRO VID AL Ai. V ARINHO 
: (LIÁNS~ÜLEIROS) 

Hospital clínico. 
universitário 
de Santiago 
Volvemos entrar no novo Hospital 
Clínico Universitario de Santiago. 
Desta vez non polo servício caóti
co de urxéncias, fornas a iso das 
once a radioloxía pediátrica. Ali 
había nenas desde dous meses 
ata adolescentes a esperar por 
unha simples radiografia. O mos
trador quedaba nunha ampla zo
na onde recollian os volantes 
duas ou tres persoas alleas a un 
corredor da esquerda con asen
tos ateigados de rapaces cos 
seus pais. Enfronte existen portas 
numeradas pero entrabas só por 
duas delas; 
mentres , as 
impacentes 

Non tocios 
poden acudir a 
unha clínica 
privada e pagar 
unhas mil 
cincocentas 
pesetas por 
radiografia. E 
dos pacientes 

criaturas can
sas de mirar 
os improvisa
dos debuxos 
das paredes 
corrían polo 
corredor sen 
parar. Alá can
do non acor
daba, saia al
guén contento 
pois houbera 
sorte! as ra
diografías es
taban ben. Na
da que obxec- máis pequenos 
tar dos eficací- quen se acorda? 
simas funcio-
nários que de 
seguro fixeron 
naquela xor-
nada moito e sen parar. Nós sai
mos ás d1,,1as e média coa cativa 
sen xantar e coa esperanza de ter 
lago a placa no naso centro médi
co. E por que non ha de haber un 
servício similar nos actuais cen
tros de saude en lugar de facer 
uns trinta e cinco quilómetros de 
peregrinación á Compostela dos 
médicos. Non todos poden acudir 

Planta de ·gas e
perigos ambientais · 

. lste escrito vem motivado polo 
acriticismo e as exageradas lou
van9as com as que se acolhe a 
pranta de gas que o Grupo T ojei
ro pretende construir em Mugar
dos, ja que o 
projecto nom 
fica exento ·de 
pontos negros 
que meres
ciam ser anali
sad os com 
mais deteni
mento e nom 
ser acochados 
sistematica
mente como 
se está a fazer 
até o de agora. 

Mesmo desde 
o nacionalismo 
galega, que se 
auto-define co
mo socicrtísta, 
recibe-se corn 
entusiasmo a 
notícia e recla
ma-se a parti
cipa9om das 
institugons pú
blicas (num 
projecto priva
do!). Todo i~to 
quando nom ti-
c a mui claro 

Nom pretendo . 
negar que a 
industrializaº°m 
da Nossa Terra 
reporte 
beneficios, mas 
simplesmente 
exprimir o 
desejo de que 
iste processo se 
verifique 
numhas 
condiº°ns 
favoraveis ao 
beneficio social 
reaL 

que a gasificadora se tradu9a, 
umha vez construida, num incre
mento de pastos de trabalho na 
Vila; e quando parece nom ter si
do avaliado devidamente o im
pacto ecológico na ria de Ferrol*. 

Tambem nom podemos tomar 
mui em sério a afirmagom de Fra
ga sobre a gasificadora como a 
"salva9om" das Pontes. Embora -
.Endesa participou no projecto, a 
regulagom no quadro de pessoal 
que tem previsto realizar, nom 
nos brinda muitas esperan~s so
bre a continuidade da empresa 
naquele pavo. -Nensequer pode
mos acreditar, sendo realistas, 
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tecnolóxicos. 
Aconsellan a un 
traballador meter 
os aforrós nunha 
filial de Microsoft. 
"Teralos dobrados 
a volta de nada". 
Perdeu máis .da 

.1 metade en quince 
1 dias. Se non fose 
: na B~lsa, . · 
1 darianlle o nome 
1 , de timo do 1 . 
1 décimo premiado 
1 e a policia 
1 andaria atrás do 

timador. 

'Mira ·que bon 
avío che da ese 
cornecho!", 
cómenta unh~ 
muller á sua 
amiga, ao ver que 
governa a sua 
casa desde a rúa 
grácias ao 
teléfono móbil. 

A páxina 
electrónica da 
Asociación 
Contra a .Tortura 
(AC7) 
desaparece po.la • 
censura do 
Governo. Se a 
informaci6n de 
ACT estivese 
impresa en papel, 

,: 

{ ).. 
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1 .nunha Vietnamita 
1 (multicopista 
1 manual dos anos 
: 60), as ~enúncias 
1 de tortura 
1 
1 
1 
1 

correrian de. man 
en man. O 
Internet facilita a 

1 censura. 
1 
1 

: 'Anglés, 
1 Ferrándiz, 
1 Dutroux, Rabadán 
: e Milosevich, son 
1 r alguns dos . 

psicópatas mais 
coñecidos da 
opinión pública". 
A notícia do 
xornal ven envolta 
en autoridade 
psicoanalítica. 
Non era tamén 
Manuel Azaña un 
psicópata para os 
militares que 
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que o complexo químico que To
jeiro pretende construir na vila 
pontesa, auténtica razom da ga-

" sificadora, encha o vazio que pui
der deixar Endesa. E se ternos 
em canta a possibilidade de que 
iste finalmente se construa tam
bem em Mugardos, o despraga
mento d@s ponteses/as que cur
sem o módulo de químicas pode
ria dramatizar ainda mais a si
tua<~om na que se acha As Pon
tes, ja de por si afectada pola 
sangría demográfica que esta a 
provocar as prejubilagons e a tal- . 
ta de expectativas laborais. 

É hora de deixar de acreditár nas 
bondades do capitalismo, mesmo 
do autóctone, ja que á localizagom 
imprecissa de empresas que ope
ram no nos$O País e participam 
do projecto Tojeiro. ( Endesa, Fe
nosa) norñ garantizam a perma
néncia do capital acumulado na 
Galiza e, por tanto, nom é suscep
tível de ser reinvertido nela. Nom 
pretendo negar que a industriali
za<;om da Nossa T erra reporte be
neficios, mas simplesmente expri
mir o desejo de que iste processo 
se verifique numhas condigons fa
voraveis ao benefício .social real.• 

ÁNGELO PI1'1'EDA MARINHO 
(CORUNHA) 

Ao alcalde 
do Porto do Son 
Os sesenta e dous veciños da 
parróquia-de Xuño, arrendatá
rios desde o ano 194 7 duns te-deran o golpe 

contra a 
República?. 

.. rreos ubicados .no dent>minado 
"Monte do Garrapata!", a Voste
des, alcalde e concelleiros socia
listas do Porto do Son e á opi
nión pública respeituosamente 
queren manifestar o que segue~ 

España, lo único 
importante, di 
Paco Vazquez 
comovido cando 
lle · pausan no 
peito a Gran Cruz 
do Mérito Militar. 
A este paso, ou 

1 ben continua a 1 
1 obra de Fraga ou 
1 acaba nun · 
: xulgado 
1 reclamado por 
1 direitos de 1 

. I 
1 
1 
•• 
1 
1 
•• .1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 
1 
1 

autor.• 

O pasado día 23 de Marzo a Vos
tede. e aos demais representan:
tes dos grupos políticos con re
presentación municipal no conce
llo do que Vostede é rexedor má
ximo, foilles entregado un escrito
moción, elaborado e aprobado en 
asamblea o día 19-3-00 polos ve-

. ciñas de Xuño af~ctados pala 
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cuestión antedita, para que calis
quer dos grupos políticos, incluí
dos Vostedes, o poideran pres13n
tar a debate para a su;:¡ aproba
ción na sesión do Pleno Municipal 
do día 31 de Marzo de 2000; así · 
se pedía nese escrito. Escrito que 
en síntese nos dous primeiros 
puntos ven a pedir o recoñece
mento dos de-
reitos adquiri-
dos polos veci-
ños á propie- Promesas, 
dade da terra, 
asi como que promesas, ~ 

tose o próprio p_romesas ... non · 
concello quen 
aportase os lle estrañe que o 
médios mate- pobo 
riai_s (perito) 
para acceder á · . defraudado por 
p ro p·i e d ad e tantas .promesas -
concreta d~ 
cada quen. incumplid.as, -

Sr. Alcalde, 
cori todo res
pe ito, verá; 
senda esta un
ha cuestión de 
bastante trans-

cada vez se 
absteñae 
"pase" de votar. 

cendéncia pa-
ra ámbalas partes afectadas', 

· Concello e veciños, e tendo Vos
.tede atribucións para isa, non 
convocou previamente aos vocei
ros dos demais grupos a fin de 
ver que enfoque lle dar ao tema; 
e é máis, é evidente que Voste
de. non quixo apresentar, nen 
apoiar no Pleno do pasado 31, a 
petiG,ión solicitada pala asemblea 
de veciños, apresentándolles iso 
si, en bandex€! ou delegando non 
sabemos se consciente ou in
con&cientemen.te esta oportu_ni
dade de defensa dos intereses 
de cidadáns e cidadás de Xuño 
en mans da oposición (PP e 
BNG), que por certo si os de
fenderon con absoluta coeréncia. 

Sr. Alcalde~ sen acritude; cómpre 
que lle lembremos que Vde. 
mesmo unha semana antes das 
pasadas eleccións do 12-M, con 
toda cortesía, atento e ata amá
bel prometeulle a unha represen
tación da comisión de afectados 
en preséncia da presidenta da 
Asociación de Veciños "Sarta-

xas" de Xuño, que non pensaba 
opoñerse a esta lexítima deman
da dos veciños, aconsellándoos 
escomezar canto antes cos trá
mites para acceder á propieda
de, e procedendo o próprio con
cello a retirar estes terreas do in- · 
ventário de bens municipais. Ma
goa que as palabras dalgúns po
líticos teñan tan pouquiño peso! 

- Con licencia, Sr. Alcalde, os 
corenta e dous veciños e veci~ 
ñas de Xuño presentes no salón 

·de Plenos o dia de autos saimos 
de ali profundamente defrauda
dos e menospreciados pala súa 
actitude e talente tan pouco so
cialista. Os veciños de Xuño sa
í mos da Casa Consistorial o 1 
de Abri 1 do 2000 coa cabeza 
moi alta e dando toda unha lec
ción de pavo humilde, demócra
ta, tolerante e tremendamente 
educado, pero non resignado. 

Honestamente, díganos cales fo
ron os motivos que o induciron a 
adoptar esta contraditória actitude 
para cun povo non merecente 
deste trato. E o que é peor, con
traditória actitude consigo mesmo. 
Hai un refrán popular moi coñeci
do nas nosas terras sonenses que 
di: "onde hai papeis , calen 
barbas". Pois bote man da sua he
meroteca particular e colla o seu 
propio programa electoral das pa
sadas eleicións municipais e lea: 
Parroquia de Xuño, textualmente 
punto 1 º "Recoñecerlles aos vici
ños de Xuño as propriedades ano
vadas ao concello, co fin de que 
poidan construir nas mesmas". 

Promesas, promesas , prome
sas ... non lle estrañe que o pobo 
defraudado por tantas promesas 
incumplidas, cada vez se abste
ña e "pase" de votar. Coherencia 
Sr. Alcalde, coherencia!• 

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS 
"SARTAXAS" 

XUÑo (PORTO DO SON) 

Centrodereita? 
Semella segun as derradeiras 
declaracións dos líderes do BNG 
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que o partido vai buscar coma un 
dos obxectivos prioritários o voto 
de centro-dereita en base a plu
ralidade da soCiedade galega. 

Pergúntome e prergúntone ás xen
tes onde ainda sigue vivo, onde la- • 
texa un sentimento de esquerda, 
que política vai facer o Bloque pa
ra conseguir ese yoto. Porque está 
claro que o voto de centro-dereita 
se consigue moitas veces coa acti
tude fascista coma a do Partido 
Popular en El Ejido onde, arrasou 
nas urnas a base de arrasar aos 
inmigrantes. 

Renunciarán 
ás orixes inde
pendentistas, 
comunistas ou 
revolucioná
rias, renuncia
ran a facer po-
1 í ti ca para as 
xentes que 
ainda eremos 
na indepen 
déncia, na re
volución ou no 
comunismo? 

Empezarán 
coa mesma 

Faran ouvidos 
xordosá 
destrución 
ecalóxica do 
país a ·mans dos 
intereses 
económicos 
duns poucos? 

linguaxe do PP con respeito os 
movementos sociais alternati
vos: "marxinados", "radicais", 
"idealistas", "verdes por fóra ver
mellos por dentro" ... ou "integris
tas", "apóstolos do non" ... ? 

Desfilarán todos xuntos detras 
do monarca coa cabeza gacha 
na misa das 12? 

Pactarán con Sogama, taran ou
vidos xordos á destrución ecoló
xica do país a mans dos intere
ses económicos duns poucos? 

Será racista o BNG como o é a 
sodedade de centro-dereita cos 
xitanos, os marroquinas ou os 
portugueses? 

En fin, teremos que calar e dicir a 
tocio que si? pois como decía Cel
so Emilio Ferreiro, eu digo non.• 

ANxoMOURE 
(CHANTADA) 
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Smaug xa bufa en galega 
Aumentan as traducións de clásicos 
ao tempo que se reclama a sua difusión gratuíta 

-0- C~SAR LORENZO GIL 

Un dos grandes obxectivos da 
normalización lingüística é con; 
seguir que o galego sexa unha 
língua que faga viábel o coñeci; 
mento universal sen o filtro do 
español. Nese intento, a tradu, 
ción dos clásicos da literatura 
universal compre un papel im, 
prescindJbel. Ares.tora, ademais 
de se publicaren vários títulos de 
incuestionábel valor artístico, no 
Parlamento reclamouse a difu; 
sión de balde de toda a obra ac; 
tualmente trasladada ao galego, 
xu to no intre no que a Aso; 
ciación de T radutores quere lan; 
zar unba Biblioteca Virtual na 
que teñan cabida as letras funda; 
mentais da história do mundo. 

"Nun burato no chan vivía un 
hobbit. Non era un burato no, 
xento, súcio, húmido, cheo de 
resto de vermes e con cheira a 
lama, e tampouco un burato se, 
co, baleiro e areento, sen nada 
no que sentar ou que comer: era 
un buraro,hobbit, e iso quere di, 
cir comodidade". 

Asi comeza a edición galega de 
O hobbit, un clásico da fantasia, 
escrito polo sulafricano John RQ; 
nald Reuel Tolkien en 1937. As 
obras deste autor, traducidas a 
máis de vinte idiomas, por fin 
comezan a apresentarse nas Libra, 
rias na no a própria lmgua. Xun, 
to a esta obra, Edicións Xerais 
publica por primeira vez en gale, 
go Os LTes mosquet.eiros e Drácula. 
Deste xeito, a n rmalización 
avanza un chanzo máis grác ias ao 
ene ntro ntre a li eratura uni, 
versal e fala de eu na Galiza. 

A pu licaci n d t tf tul é un 
fit his óri . Dari X hán ª' 
an encarr g u de traducir as 

av nturas do m queteiros que 
tanta na U deron a Alexandre 
Duma ; Xela Ária traslad u as 
palabras ue Bram Stoker empre, 
g u para tirar do anonimato 
Tran ilvánia Moisés Bárcia 
plasmou en galega a história d~ 
Bilbo Buls ir e o dragón Smaug. 

Coa saída á venda destas tres 
9bras dáse un paso máis no difí, 
cil labor de dotar a biblioteca en 
galega de libros que foron bási, 
cos neutras culturas e que, pola 
sua importáncia, lograron sona 
internacional. As coleccións de 
Xerais Fóra de xogo e Xabarín, 
enfocados claramente cara ao 
público infantil e xuvenil, levan 
xa Iñoito tempo difundindo títu, 
los que até o de agora, ben esta, 
ban en español ou neutras lín, 

. guas alleas. Ademais, editoras 
como Galaxia, Sotelo ·mancó, 
Positivas ou Tris, Tram, entre 
outras, apostan decididamente 
pola inelusión de obra~ univer
sais nos seus catálogos. Autores . 
como Mark Twain, Paul Auster, 
Gustave Flaubert, Franz Kafka 
ou Arthur Conan Doyle están 
presentes no andel xeral da nosa 

A casa de Bilbo Bulseiro, debuxada por Tolkien. Abaixo, retrato de Alexandre Dumas. 

literatura. Desde o Consello da. 
Cultura Galega, o Arquivo Pi, 
Hado Maior ou a Xunta tamén 
se traduciron clásicos como Pla, 
tón, Aristóteles ou Petrarca. 

Ao tempo, no Parlamento, o 
grupo nacionalista apresentou 
unha proposición para que se, 
xan distribuídos gratuitamente 
entre a comunidade escolar as 
obras clásicas verquidas ao gale
go. Este pedimento xurdiu logo 
de e coñecer un estudo da Aso, 
ciación Galega polas Bibliotecas 
e colar , no que se denunciaba 
que as dotacións destes estabele
cemento son ben escasas, men, 
tr que a maioria dos volumes 
que a Xunta compra permane, 
cen armacenados sen teren un 
uso público. 

A iniciativa do BNG contempla 
tres pasos que facilitarían o ac, 
ceso dos cidadáns a este patri
mónio. Primeiramente, terfase 
que facer un rigoroso inveritário 
de toda a literatura estranxeira 
traducida ao galega. Logo, en
viarfase a todos os centros de 
ensino. e bibliotecas municip-ais 

un total de cen títulos "repre, 
sentativos" no prazo de dous 
anos. Finalmente, a proposta re, 
comenda a criación dun progra:
ma de · axudas públicas que sirva 
para que os editores promovan 
máis traducions coa· fin de que a 
maioria dos títulos elementais 
da história da literatura teñan 
unha versión na nosa língua. 

O tesauro, tamén na rede 

Aó tempo que se dan todos estes 
avances no achegamento do ga
lega ás letras universais, está a 
piques de nacer na Galiza un no, 
vo xeito de entender a literatura 
e, máis concretamente, as tradu, 
cións. Da man da Asociación 
Galega de T radutores, nacerá, a 
finais do mes de Abril deste ano, 
a primeira biblioteca virtual de 
literatt.¡.ra universal en galego. 
Esta páxina web, nomeada 
www.bivir.com, conterá un fun, . 
do de trinta obras, moitas delas 
inéditas en papel, que poderán 
ser copiadas por calquer usuário · 
da. intemet ~e xeito gratuít<:>· 

Xulián Maure, presidente da de, 
vandita asociación, manifestou 
que a idea da biblioteca na rede 
supón un paso importante para a · 
difusión en galega das xoias da 
história da literatura. "-Somos 
conscientes de que os inícios 
desta proposta serán _dHkeis, 
porque a dia qe hoxe é ben com, 
plicado ler na pantalla ou impri, 
mir en follas textos de moitas 
páxinas. Mais se se impón o fi, 
bro electrónico, riós estaremos 
daquela na vangarda da literatu, 
ra editada no nc;iso país". 

A biblioteca virtual quere ser un 
foro útil e novidoso no que se re, 
callan non só os encárregos edito, 
riais aos tradutores galegas, senón 
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moitos traballos que ·nunca pode, 
rán ver a luz, por sereñ. propostas 
xurdidas directamente destes últi
mos. "Moitos textos están fecha, 
dos nunha gaveta, sen posibilida, 
de de safr á luz. Agora, os esforzos 
dos tradutores poderán ter o seu 
merecido recoñecimento". · · 

O presidente dos tradutores 
· adiantou que o nacimento da bi, 

blioteca virtual estará acompa, 
ñado da convocatória dun pré, 
mio de tradución e dunha cam, 
paña de difusión desta ini<;iativa 
entre a comunidade escolar. 
Xustamente, Maure admitiu que 
é este o público máis sensíbel ao 
achegamento dun proxecto tan 
moderno. "Os máis novos, pola 
sua alfabetización en _galega . e 
pola sua familiaridade coas no, 
vas tecnoloxias da información, 
son os leitores máis atractivos". 

Respecto . ao panorama da tradu
ción na Galiza, Maure exixiu 
máis traballo por parte do gover, 
no autonómico. "Está claro que 
desde a Administración se debe 
facer un esforzo decidido para que 
o galega non fique descoidado 
neste asunto. -O contexto de bi, 
lingüísmo favorece ao español, xa 
que os custos de produción das 
obras é moito menor e a oferta 
final ao leitor é máis vantaxosa. 
Por iso fan falla as subvencións. 
Non se ·pode querer manter o ní, 
vel de servizo dunha língua tra, 
ducindo cada cinco anos unha 
obra clásica". Segundo Maure, 
perdeuse a oport.unidade de ra, 
char esta tendéncia co nacimen, 
to dunha editora n~cional públi, 
ca. "A Xunta non quixo montar 
unha editorial de todos e a :em
presa privada fracasou no intento 
de normalizar a situación do país. 
Cada día que pasa, ademais, a si, 
tuación é máis irreversíbel". • 

Os libros 
de Nicanor 

~ Lors DrÉGUEZ 

~ moitos e roáis os artigos e 
traballos que nos deron e dan luz a 

· quen buscamos as orixes, o detalle 
daquilo que nos fai entender o 
grande. N kanor Rielo Carballo, 
silencioso como sempre, deixou, 
nos. Leremos agora con nostálxia e 
o sorriso detido as frases curtas, 
precisas, do "Inventário Artístico de 
Lugo y su província". Buscaremos 
nas suas fichas as obras artísticas 
que nos foron roubadas ou aquelas 
que ainda persisten. A situación 
dun castro, dunha mámoa, o 
cruceiro, as sepulturas 
antropomorfas que non 
imaxinábamos, xmden polo agr:o 
perdido e dá el a pista para que 
podamos atopá,las. Por el descubrin 
nas abas da Pena Pombeira as ruínas 
románicas da igrexa de San Xoán 
Degolado coas sepulturas talladas 
na pena. Por el puden interpretar 
letras ·e frases nas pedras das igrexas, 
e saber da evolución dos mosteiros 
da Ribeira Sacra e daqueles outros 
monumentos esquecidos na Galiza 
para a história e a evolución da 
nosa sociedade. 

&. mundos de Nic~or aos que 
lles adicou a vida en estudo case de 
ermitán, quedan, gozamo,los ainda 
grazas á sua paciéncia e a amor por 
este País tan falto de científicos 
minuciosos como el. Pola província 
de Lugo espallan,se hoxe grupos de · 
mozos e mozas amantes do 
património que levantan espadas 
para que non se destrague. Algo ten 
que ver niso Nicanor Rielo 
Carballo, pois o seu testemuño 
enraizou nos corazóns nobres, nos 
viaxeiros incansábeis dos nosos 
cainiños, nos pescudadores do 
segredo que os nosos devanceiros 
deixaron palas corredoiras ou nas 
catedrais escuras. 

Wu no último outono a Lugo 
desde Os Peares para nos contar os 
segredos da Porta Falsa da nosa 
Muralla. Fermosa idea a de xuntar 
arqueólo"gos, etnógrafos, estudosos, 
en fin, deste grande monumento 
que abriu as suas portas da man dos 
que máis as coñecian. Con el 
aprendemos outra vez, e lembramos 
traballos e artigas que había que 
recoller en libro con urxéncia. Que 
non se perdan agora os 
descobrimentos que el fixo e que 
están gardados na casa abandonada 
definitivamente. Abrí-los a tantos 
ollas interrogantes será como 
recuperar a conversa e a palabra do 
que xa descansa. Que .mellar 
homenaxe a un fillo esgrévio desta 
T erra que nos axudou a descobrir 
no seu idioma e na sua his.tória. 
Deixo memória aqui de Nicanor, co 
meu corazón outra vez rompido, e 
construo a sua imortalidade coa 
im_axe del contemplando un capitel 
e tomando notas na libreta, e coa 
flor románica de seis pétalas 
agramando, lle dos lábios, e esa 
faísca luminosa nos ollos onde 
trasparentan os tres rios grandes que 
unen as suas augas nos Peares, cela 
e xardin onde asentou a 
sabedoria.t 
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• A literatura galega protagon~za as xomadas de Zaragoza 

lnaugurouse o 3 de Abril e se 
desenvolveu até o día 6 o I En, 
contra de Autores Galegas, que 
'organhaba ~ Universidade de 
Zaragoza co título "A literatura 
galega ante o século XXJ". 
Segundo informa Yolanda Cam, 
poy, a finalidad e des te 
encontro, nacido co ánimo de 
manter unha periodicidade 
anual, é abordar o futuro da li
teratura en xeral, e sobre todo, 
da literatura que a crítica deu en 
chamar ex-céntrica. Para ·isto, 
nada mellor que a aportación 

· dunha visión desde dentro do 
mundo literário, por autores. que 
viven e sinten a situación 
coxuntural xerada ao redor dos 
aspectos editorais, c~íticos, ou 
propriamente literários. 

A este encontro acudiron auto
res como Iolanda Castaño, Mi, 
guel Anxo Fernán Vello e Suso 
de Toro. Contouse coa colabo, 
ración da 'profesora da Universi, 
dade de Compostela, Dolores 
Vilavedra, que expuxo na sua 

Dolores Vilavedra e lolanda Castaño participaron nistas xomadas. 

conferéncia os problemas da li
teratura galega no seu entorno, 
deténdose no mundo editorial e 
na língua própria como forma 
de expresión escollida polos au
tores para a publicación das · 
obras. O mundo da poesía foi 
analizado por Iolanda Castaño e 

Miguel Anxo Fernán Vello, ca, 
da un desde a sua perspectiva. 
Castaño, desde o punto de vista 
dunha poeta pertencente ás no
vas xeracións, e Fernán Vello 
facendo un repaso da historia da 
lírica galega, desde o século XII 
até a actualidade. • 

: ••.•...........•...•.•..•................•..................................•......................•...... 

•Entregan 
á Rosa Brañas 

,, ·. o premio 
Vicente Risco 
O Xoves 6 de Abril foille 
entregad~ a R:osa Brañas Abad o 
prémio "Vicente RisCo" de . 
antropoloxia e ciéncias sociais •v. 
polo seu traballo "Deuses, heroes 
e lugares sagrados na cultura 
castrexa. Ensaio de antropolokia 
relixiosa da Galiza céltica". 
Val0rou o xuri "certa 
combatividade e agresividade 
intelectual" á hora de · 
enfrontarse a' "verdades 
incontrovertíbeis" da Historia de 
Galiza. A autora abre a vella 
discusión sobre o celtismo, 
facendo unha análise etimolóxica 
tomando como base fontes 
toponímicas. O punto de partida 

do estudio é o rexeitamento das 
teses anticeltistas que desbotan a 
hipótese dunha invasión ou 
dunha mudanza cultural. O 
prémio, que convocan a 
Fundación Vicente Risco, o 
concello de Allariz. e a Fundacioh 
Sotelo Blanco, está dotado con 
un millón de pesetas e coa 
publicación do traballo. • 

•ODia 
da Cultura 
en Catalunya 
homenaxea 
a Otero Pedrayo 
e Castelao 
Celebrouse o Domingo 9 de 
Abril o primeiro Pia da 

/ 1 

Cultura Galega, no que se 
homenaxeou a Ramón Otero 
Pedrayó e a Castelao nas duas 
prazas· que en Barcelona levan 
o nome dos dous persoeiros. 
Os actos estaban organizados 
polo ·Foro Cívico Prn-Dia da 
Cultura Galegá en Catalunya; 
integrado por cidadás galegas 
e cataláns e coa adesión de 
varias entidades culturais 
galegas. Manter vivo o legado 
de Oteró Pedrayo e sumarse 
aos actos do 50 cabodano de · 
Castelao son os propósitos 
que motivaron a celebración, 
que contou non só con . 
discursos, senón coa 
actuación de grupos 
folklóricos, Jei Nogueral, 
Cesar del Caño, Manuel 
Muxico e Alfredo González. 
Partkiparon na· homenaxe 
Carlos Casares, :Basilio 
Losada,· Olegario Sotelo 
Blanco e Camilo Femandez 
Valdehorras, entre outros. • 

•Mella, 
presidente 

. ,, . 
prov1sono 
da ·Asociación 
de· Escdtores 
Da reunión que mantiverbn os 
membros da Asociación de 
Ecritores o 8 de Abril, saiu 
confirmado Carlos Mella como 
presidente da mesma mentres 
non se realice a renovación da 
directiva o vindeiro ano. A 
reestruturación ven dada tras a 
morte de Uxio Novoneira, 
presidente da asociación 
durante os úlitmos anos. Xosé 
Matia Álvarez Cáccamo 
continua de vicepresidente e 
Miguel Anxo Femán Vello, de 
secretário. Pilar Vázquez Cuesta, 
Luisa Villalta, Francisco Souto, 
Carlos Bernárdez, Iolanda 
Castaño e Marta Dacosta 

· continuan de vocais. Nesta 
xuntanza tamén se perfilaron as 
actividades da asociac~ón nos 
vindeiros meses: unhas xornadas 
sobre xornalismo e literatura. 
Unha homena.Xe a Maria 
Mariño e a participación nas 
xornadas Galeuzka, que se 
celebran en Euskadi.• 

•Teatro, 
música clásica e 
Fabu"losos 
Cadillacs 
na semana 
de Compostela 
Continua a programación de 
Compostela 2000. cun concerto 
a celebrar o Xoves 13 de Abril 
de Fabulosos Cadillacs, o grupo 
arxentino que vai actuar no 
pavillón de Santa Isabel. A 
música será tamén protagonista 
o V emes 14 de Abril epa 
formación "The English 
concert'' que vai interpretar no 
Auditório de Galiza "A paixón 
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segundo San Mateo". Cine até o 
Domingo 16 de Abril, co ciclo 
"A épica dos perdedores" e o 
foro de debate "Europa Mundi" 
que durante Xoves e Venres 
adicase ás "políticas de 
telecomunicacións e a sociedade 
da información", son outras das 
actividades da semana en 
Compostela. • 

•Os músicos 
de Buena Vista 
Social Club, 
na Coruña 
Alguns dos músicos que 
participaron no proxecto 
cinematográfico Buena Vista 
Social Club, de Win Wenders, 
visitarán A Coruña o vindeiro 2 7 
de Abril. lbrahim Ferrer, Rub'én 
González, Cachaito López, Guajiro 
Mirabal e Jesus Aguaje subirán ao 
escenário do Coliseum para facer 
bailar ao público co son cubano. 
O concelleiro de Cultura, Xosé 
Luis Méndez Romeu apresentou 
o Luns 10 de Abril o concerto, 
cuxas entradas custan tres mil 
pesetas en butaca e duas mil 
cincocentas,- o resto. Os músicos 
do Buena Vista Social Club só 
tocarán no Estado en Madrid e 
na Coruña.• 

•De cea co ... 
Liceo en Ourense 
Desta vez a festa anual que 
organiza o Clube Cultural 
Alexandre Bóveda baixo o título 
"De cea con" homenaxeará ao 
Liceo de Ourense. Esta é unha 
novidade rendo en conta que nos 
anos anteriores o "festexado" era 
un personaxe individual: Carlos 
Casares, Manuel de Dios, Manuel 
Buciños, Anton Risco, Roberto 
Verino e os innáns Quessada. 
Súmase o clube o vindeiro ro de 
Maio, coa cea no restaurante 
Sanmiguel, ao 150 aniversári do 
Liceo, "sinónimo de actividade e 
compromiso coa cidade". As 
invitacións xa están dispoñíb is 
ao prezo de catro mil pesetas.• 

Méndez Ferrin e Alya~ez Tomeiro galardoados cos· Prémios da Crítica 
Xosé Luis Méndez Ferrin pola 
novela No ventre do silencio e 
Manuel Álvarez T omeiro polo 
poemário Luz de facer memoria 
foron os gañadores dos Prémios 
da Crítica nos apartados de na
rrativa e poesía en língua galega. 
O xúri· nomeado pola Aso, 
ciación Española de Críticos Li
terários, entre eles o galego Lu, 
ciano Rodríguez, estimou que as 
duas obras eran as mellares da 
literatura galega d(J. último ano. 

Méndez Ferdn xa obtivera co 
seu romance o prémio Eixo 
Atlántico, concedido polos edi, 
tores galegas e portugueses. O 
escritor retrata na sua última no, 
vela a Compostela. dos anos e.in, 
cuenta a meio dun friso de per
sonaxes relacionados co mundo 
universitário daquel entón. O es
critor ten dito que levaba dentro .. 
a história durante moito tempo. 
"Unha novela de protagonista 

colectivo, en certa maneira con
tinuación de Antón e os inocen
tes; incluso se recollen os seus 
protagonistas que pasaq. a esta 
obra como personaX:es. E . máis, 

Otero Pedrayo nunha ocasión, 
moitos antes del morrer, dixéra, 
me qué habia que escreber unha 
novela coral desta época, a da 
miña xerac;ión, na Universidade. 

Manuel Álvare:z: Torneiro. e Xosé Luís Ménde:z: Ferrin. 

E engadiu que mesmo se ia po
ñer a escrebela. Non o fixo pero 
aquilo quedoume sempre no in
terior e aqui ·está" afirmou Ferrin 
despois de ter sido galardoado co 
Eixo Atlántico, nun ano no que 
tamén foi proposto pola Aso
ciación de Escritores en Língua 
Galega para o Nóbel e recibiu o 
doutorado honoris causa da· Uni
versidade de Vigo. 

T ampouco é a primeira vez que se 
prémia o poemário ~uz de facer 
memoria de Manuel Alvarez Tor
neiro. En 1998 recibia o Prémio 
de Poesía Gonzál.ez Garcés da De
puración da Coruña. Xomalista e 
escritor, T orneiro fala da sua poe
sía como da recriación de "temas 
eternos, o amor, o paso do tempo, 
a perda de valores ... unha poesía 
que ven da soidade, da refléxión e 
vai cara á comunicación". Defen
de o escritor que a poesia cumpre 
o papel "que ninguen asume, a 

comunicación. O poeta di: vou
che contar as miñas cousas e ti 
cóntasme as tuas.T odo poeta in, 
ten.ta botarlle unha man ao seme
llante, quere levar confianza, es
peranza, comunicarse con valotes 
que perduren fronte aos pseudo
valo res que esta sociedade nos 
impón de maneira devoradora. 
Que haxa unha heréncia que dei, 
xar 'e expresalo coa maior beleza 
que se poda", · comentou. ao reci
bir o González Garcés. 

Xunto a Torneil'o e Ferrin, os 
PrémiQs da Crítica foron conce- · 
didos no apartado de narrativa a 
Luis Mateo Díez por La ruina del 
cielo, Valenti Puig por Maniobres 
privadese Lourdes Oñederra por 
Eta emakumeari ~ugeak esanzion. 
En poesía premiáronse as obras 
Verano inglés de Guillermo Car
nero, Cor meu, el món de Jordi 
Sarsanedas e lbaia euri erasotan 
bezala de José Luis Padrón.• 
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Idiotas 
galaicos 
Título: Era outra vez. 

Director: Juan Pinzás. 

Intérpretes: Monti Castiñeiras, Vícmr Mos

queira, Pilar Saavedra, Isabel Vallejo, Vicen

te de Souza, Mara Sánchez, Marcos Orsi, Mi

mi Fuentes, Paul Naschy, Antón Rebca. 

O pragmático tandem composto 
por Juan Pinzás e Pila;.- Sueiro 
volve ás andadas. E faino co seu 
descaro habitual: aínda non ben 
recuperados do visionado de 
Cuando el mundo se acabe te segui, 
ré amando (esa inefábel fita asina; 
da por ela e producida por el), de, 
ciclen prolongar en continuidade 
o ataque á en ibilidade cinema; 
tográfica das no as pupilas con es; 
ta nova pseudo,propos!'.a fílmica 
(ag ra -como adoitan facer na 
meirand parte do eu proxec; 
tos- asinada por el e producida 
por ela), que presentan póndoa 
baixo a advocación do grupo 
Dogma 95, ese invento -de todos 
coñecido xa- que outros espeli, 
dos, éstes nórdicos, puxeron un 
bon día en marcha para, segundo 
eles, rexenerar o cosmético (sic) 
cinema actual devolvéndolle a 
úa inocencia perdida - reconducín, 

do así cara unha presunta veraci; 
dade que tena perdido. Daque~ 
Era outra vez ábrese cun cartace 
-en inglés, que queda rnáis fino
que especifica a tal dogmática. mi, 
litancia e no que se estampa un 
selo coa palabra "cerJ:ificate": 
¿certificado por quen? ¿E que Lars 
von T rier ou Thomas Vinterberg 
expiden por aquí e por alá certifi, 
cacións de autenticidade -sen, 
polo qemais, ter visto os filmes? 

Evidentemente, o decálogo re; 
<lactado o 13 de marzo de 199 5 
polo cinea ta dinamarqueses 

NARUTIVA. 

Juan Pinzás. 

(documento que batizaron como 
o "voto de castidade") víñalle 
moi ben a produtoras que, como 
Atlántico Films S.L., móvense 
nunha determinada órbita da in, 
dustria(0 . Moito mellar aínda lo, 
go da entregada recepción que 
obtivo por parte de certos gurús 
da crítica especializada española e 
europea (que viron no mesmo o 
"cine do futuro"), aos que moitos 
cinéfilos de salón teñen por faro. 
De maneira que a cousa estaba 
clara: había que ser os primeiros 
en importar o movemento. Unha 
hábil manobra que garantía, can, 
do menos, o interese dun cerro 
sector do público e que, por outra 
banda, abarataba considerabel, 
mente os custos de produción. 
Se, ademais, e aproveitando a 
conxuntura, vendémola como 
unha película xenuinamente ga, 
lega e tiramos as correspondentes 
subvencións, mellar que mellar. 

Ora ben, hai que lle meter un 
chisco de orixinalidade: nada de 
repetitivos achegamentos aos su, 
burbios e seres marxinais que os 
habitan, tan de moda (que se Ro, 
setta, ou Hoxe comeza todo; que se 

Suso de Toro 
Non volvas 

A vida soñada dos anxos ou O pe, 
querw ladrón ... ). Non. Nós irnos 
profundar na xente da actual cla, 
se media;alta, irnos desvear as sú; 
as teimas, as súas carencias, os 
soños perdidos, as frustracións, a 
raigame da insatisfacción dunha 
xente social e 
laboralmente 

Tmamosque 
ser os 
prime iros-en 
importar o 
movemento. 
Unhahábil 
manobra que 
garantía, 
cando 
menos, o 
interesedun 

instalada que 
non é quen 
de ser feliz. E 
ímolo facer 
desde unha 
nova estética 
fílmica. Unha 
película, pois, 
consciente e 
arriscada 
( "Atreveríame 
a dicir que é 
innovadora", 
chegou a de, 
clarar o seu 
director)<2>. certo sector 
O primeiro, do público. 
entón, era 
reunir un gru, 
po de persoas 
que respostasen ás características 
requiridas. Neste sentido, Pinzás 

( tamén guionista) non se amosa 
precisamente moi "innovador" e 
opta, de entrada, por botar man 
dese coñecido clisé cinematográfi, 
co uo reencontro entre vellos 
compañeiros de estudios logo de 
transcorridos uns anos, no que 
aproveitarán para facer balance do 
acontecido coas súas vidas desde 
os seus soños e aspiracións iniciais 
e que, inexoral:ielmente, ha con, 
ducir a un acto de catarse colecti, 
va final. Neste caso o grupo com, 
póñenno Rosendo, Nacho, Lucas, 
Loreto e Beatriz ( cinc;.o ex campa; 
ñeiros na carreira de Xomalismo 
que acordaran reuhírense dez anos 
despois da súa licenciatura), aos 
que se xungtien Patricia (a actual 
compañeira de Lucas -o cal man; 
tivera un casto e platónico roman, 
ce con Loreto cando estudiantes-, 
avogada-posesiva, celosa, borde e 
un punto ninfómana) e Bruno , 
(que acompaña a Beatriz, un 
amante excepcional que a com, 
pensa das ausencias do ministro 
casado -"o máis xoven da hi.staria de 
Españo," - co qu~ arela empan;llar). 
Todos eles xóvenes aínda (roldan; 
do a trintena), porque a cousa vai 
ter moito sexo, akohol e mesmo 
algo de coca, como ten que ser. 
Como é lóxico, as súas vidas seguí, 
ron vieiras distintos: Rosendo 
(Monti Castiñeiras) deviu no reó, 
rico trunfador, convertido no es; 
critor de éxito e dono da casa con 
piscina e ~ardín no que todos 
acamparán ese fin de semana; N ª' 
cho (Víctor Mosqueira), pola súa 
banda, _asumiu plena e activamen, 
te a súa condición de homosexual 
e adícase ás crónicas de cultura e 
espectáculos; Lucas (Vicente de 
Souza) é un xomalista deportivo e 
cinéfilo, cunha vida sentimental -
pouco satisfactoria; Beatriz (Pjlar 
Saavedra) é a explosiva e cobizosa 
presentadora dun informativo te, 
levisivo que aspira a dirixir, men, 
tres que a tímida e romántica Lo, 

(Pasa á páxina seguinte)_ . 
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Terror en Lovecraft 
. Con~ Agustin Femández Paz que Love

craft rexeitaba as histórias de medo tra
dicionais e admiraba a autores como Ed
gar Allan Poe. Relatos <Je terror e Rela
tos Fantásticos son os dous volumes que 
edita Xerais, traducidos por Anxo Ro
mero. O primeiro reune oito narracións 
nas que H.P. Lovecraft, nacido én 1890, 
deixa ver as suas obsesións e as que to
das as persoas agachan no cerebro. Seis 
relatos son os "fantásticos", nos que o 
estadounidense narrou aqueles feítos 
que contradin a lóxica humana.• 

In tres 
de Xerardo Quintiá 
Que aconteceria se, tras presenciar un
ha peza teatral que nos entusiasma, 
comprobaramos que nos faltan as mans 
para aplaudir? A reflexión.leva a Xerar
do Quintiá a concluir que 
"todo pode ou non 
pode ser" no libro 
Unha soa man e ou; 
tros intres, publicado 
na colección "Descu, 
berta" de Galaxia. So
mos bonecos someti
dos a unha forza que 
nos mane_xa? Quintiá, 
que anteriormente asi, 
nara Finísimo pó nas ás, 
oferece, se non respostas, un conxunto 
de relatos ao redor da soedade cotiá. • 

· Un paseo polo monte 
con tuba 
Propón a editorial Kalandraka unha 
fermosa e alegre narración para os cati
vos con As clases de tuba. T.C. Bar
lett, no texto, e Menique Felix, nos vi
vos debuxos, cantan o paseo dun pe
queno polo bosque, cando se dispón a 
chegar a tempo as suas clases de tuba. 
Os novas leitores disfrutarán con este 
percorrido cheo de animais que se 
apontan a seguir o son da tuba.• 

Erotismo posmodemo 
na narrativa 
Eva Legido,Quigley mantén que a sub
versión que se desprendia da literatura 
erótica tras a marte de Franco converteu-

. se en autocompracencia por parte das es
critoras españolas. ¿Que 
viva Eros? analisa as 
obras de autoras co
mo Almudena Gran, 
des, Consuelo Gar; 
cía, Ana Rossetti, 
Mercedes Abad e 
·María Jaén, estudan'. 
do os valores que tras, 
miten. A decadéncia 
e, incluso, certo goce 
co sometimento sexual 
da muller ao home, 
constituiran novas ei:xos da narrativa 
erótica dos noventa. Legido Quigley de- / 
fende un "eros goce, pero tamén 
conciencia social, posibilidade de 
acción". En Talasa.• 

.. 
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Fouce 
~ . 

Periódico labrego de 
información técnica e 
sindical 

N 2 183. Marzo de 2000. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Lídia Senra. 

Edita: Edicións Fouce. 

As mobilizacións dos labregos contra a 
política de Castor Gago centran apresen
te édición. Entre as moitas peculiaridades 
deste político, este xornal descobre a sua 
afeizón por consumir produtos non gale
gas en festas de exaltación da nasa 

gastronomia. 
Na festa do 
queixo de Ar
rua degustou 
unha rara es
pé_cie de quei
xo parmesano 
feíto na Gali
za, ao tempo 
que despreza
ba o da ' 
Ulloa de 
sempre. Na 
sección de 
entrevista, 

convérsase con Cruz 
Valle, membro da Secretaria da Muller 
do Sindicato Labrego Galega. En canto á 
información doutros países, explícase en 
que consiste a iniciativa Vía campesina, 
unha Internacional de labregos. • . 

A Taboada 
Revista das asociacións 
culturais A Cabana e 
O Meigallo 

N2 O. Ano 1999. Prezo 800 pta. 
Dirixe: Pilar Pena. 

Entre outros traballos, inclúese un recor
datório dos xornais El Bólido, publicación 
labrega que se publicou en Maraña e en 
Cuntis e El Eco de Cuntis. Baltasar Pena 
reflexiona sobre o contido .social da poe-

1 sia de Blanco Torres 
e Curros Enríquez; 
Xosé Casal explica· 
os primeiros intres 
do asociacionismo 
político en Cuntis; 
Héctor e Martiño 
Picallo cantan o 
achado dunha este
la romana; Xesus 
González fala da 
pertinéncia e co

rrección do hidrónimo Gallo para o rio 
que atravesa Cuntis; Reis Camiña e Susa
na Fuentes escolman cantos_de reís popu
lares en várias parróquias de Maraña.+ 

Cerna 
Revista galega de Ecoloxia 
e Meio Ambiente · 

Nº 29. Primavera de 2000. Prezo 450 pta. 

Edita: ADEGA. 

Entre os temas tratados, estúdase a con
taminación lumínica, causada polo abu
so das farolas nas cidades. Fins Igrexas 
fai várias propostas para diminuír este 
tipo de polución. O profesor ·da Univer
sidade de Compostela, Marcos González 

critica o im-
pacto das mi
-nicentrais 'hi-

droléctricas, 
que supuxe
ron a fin de 
numerosas 
espécies de 
invertebra-
dos,. auténti

, cas xoias da 
. fauna galai

ca, pala sua 
escasez a 
actual e 

valor de equilíbrio no 
ecosistema. Na sección de espácios na
turais, Xabier Vázquez analisa a Serra da 
Lastra, ameazada pola explotación mi
neira a ceu aberro. • · 

- (Ven da páxina ~nterior) 
reto (Isabel Vallejo) -aínda na
morada de Lucas-, pintora sen 
rnoito ·éxito, é a única cuxa-vida 
discorre afastada do xomalisrno. -
Completan o reparto unha parella 
ao servizo de Rosendo (a cociñeira 
-Mimi. Fuentes- e un mesetario 
xardiñeiro encamado por Paul 
Naschy que, pertinentemente, fala 
en español) e rnáis o editor de Ro
sendo (incorporado por un Antón 
Renca que se limita a cumprir nas . 
<lúas secuencias de conversa tele, 
fónica en que intervén). Unha vez 
reunidos, póñense a fular e actuar. 
A cámara, ar~ . . 

Estaríamos, entón, frente ao típi
co filme de vontade progresista, 
tant,o pola súa concepción teori
camente· independente e alterna, 
tiva como pola súa temática. Pero 
non. E a raigarne desa negativa ra, 
dica no gran problema que lastra 
poderosainente a fita: o seu guión. 
E non tanto polas súas evidentes 
eivas conceptuais e estruturais 
( cuns personaxes,arquetipos pou
co cnbeis e uns engarzarnentos se
cuenciais en ocasións arbitrarios 
cando non absurdos, a máis dun 
epílogo que se pretende surpren
dente e que, en realidade, resulta 
irritante por inaxeitado) corno 
polo seu fondo reaccionario. A 

Segura 
Torrella. 
Cara a· 
Finisterre 
O pintor morreu en ·· 
. Ferrol o 1 7 de marzo 

Hacia Finistrerre. É un cadro feí
to no 1978 por Segura Torrella. 
E non dubido en pensar q~ este 
~adro deberá ser unha referéncia 
en calquer libro de História da 
arte galega, para falar de pintura 
galega dos anos setenta e_oitenta 
do século XX. 

Neste mundo da arte, as estéti
cas afogan moitas veces· os sentí, 
mientos e o lirismo aparece co
mo a nota monocorde dun te
clado que a pesares da sua ex
tensión quedase mudo. 

Segura T orrella veciño de Ferrol 
dende que nacera ne 1927, desta
cou na pintura porque a entendeu 
corno unha cuestión intelectual. 
Discípulo de Bello Piñeiro ao que 
consideraba como o seu alumno 
mais distingilido. Foi cÜltivand~ a 
pintura nas disúntas. lingu~xes. -
Dende unha · figuraCión tradicio
nal até unh?.pintura on,de a pfu., 

-celada e a cor soi1tan imROrtarites -
corno a própria figura, até o ponto 
de apresentar texturas derramadas 
de rnatéria. Chegou ao límite da 
abstracción pero albiscando a fi
guración. E <;:os ª110S utilizarido 
cada vez rnáis as cores puras, o 
verrnello, o azul, o verde ... dados a 
grandes brochazos. 

Segura vive os acontecernentos 

GuieirQ 
an,TURAL -

modo de exernplo, digarnÜs que o 
Pinzás guionista artella unha his:: 
toria na que eles, con todo, corise-. _ 
guen conversar sinceramente e 
cun certo tino entre si (mesmo · · 
chegan a .expresar as súas filosofías 
de vida, ben que bastante sirn-_ 
ples), rnentres que elas aparecen 
nas súas secuencias equivalentes 
corno unhas lurpias de lingua bífi~ 
da, dispostas a chegar ás mans se é 
preciso. De aí que non estrañe o 
ton xeral do filme no que atinxe 
ao enfoque e explicitación visual 
do seus fundamentos rectores, o 
amor e máis o sexo -a súa viven
cia, a súa carencia-; en principio 
planteado desde unha posición li
bre e desprexuizada, pero en reali
dade impregnado progresivamen
te dun aroma ozariano que, a me
dida que avance a rnetraxe, mes
mo fará derivar o filme -para en, 
tendemos- cara aos exiguos pre
supostos estéticos daquel serni-es
quecido subxénero de mediados 
dos setenta que conformaron as 
chamadas películas "S". 

, De todo o cal non tefien a culpa, 
nin rnoito menos; os intérpretes, 
quen afrontan con dignidade e 
solvencia o asunto (está claro que 
se de algo non carece o audiovi
sual galego é dunha canteira de 
actores e actrices chea de posib~-

lidades~ corno algúns deles/as es
tán a demostrar non só aquí, se-

. nón tamén por aí adiante). Tarn
pouco, desta volta, a posta en es
cena, bastante rnellor que a reali
záda en anteriores ocasións polos 
-Seus responsábeis (o cal, ben é 

-. verdade, non quer dicir moito). 
Mesmo consegue conducir bas, 
tante razoabelmente a fita cara ao 
seu clímax final, rnalia os seus 
evidentes erros ( unha regra ele
mental, por exemplo, da linguaxe 
cinematográfica consiste en que 
os decorados, ámbitos ou localiza
cións escollidos non só sexan o 
espacio no que se moven os per, 
sonaxes, tarnén deben definilos 
psicoloxicaÍnente: cousa que non 
ocorre, babeo ningún punto de 
vista, coa casa -a súa estética, a 
súa decoración, os seus obxectos
que presuntamente habita Rosen
do). Por outra banda, o segui
mento das limitacións impostas 
polos dogmáticos é tan só relativo, 
en especial no que respecta á mú, 
sica: "canta" rnoito o recurso á 
utilización por parte dos persona, 
xes dun aparato de son -veña ou 
non a conto- cada vez que o di, 
rector quere introducir unha ban
da musical na secuencia. 

En resúrno, que a cousa queda á 
elección do lector ou lectora: 

Ywencios. Óleo sobre tea, 1977. 

do 72 en Ferrol, as rnovilizacións, 
os medos, as represións, e todos 
aqueles días de Marzo. Aos_ seus 
lenzos levará cuestións sociais 
que compre ler en segunda leitu
ra. No ano 1978 pinta dous ca
dros que nos interesan para defi- · 
nir a Segura, entre outras causas 
como un pintor social. Dese ano 
é o cadro que titula Mela. ' Esta 
rnuller era unha pescantina ferro
lá, máis conocida como a Carbo
neira de Caranza,simpatizante do 
PCE e .que naqueles días ,de re
presión cobrou notoriedade. 

E no mesmo ano pinta o cadro 
Hacia Finisterre. Pintura de mar, 
cado carácter social que haberá _ 
que poñer en pararelo con outra 
actividade artística como é a poe
sía que naquel momento e antes 
se viña facendo por poetas corno 

Manuel Maria- e Celso Emilio Fe
rreiro. Era unha mirada cara a esa· 
Galiza real, e que era negada polo 
sistema. Era unha toma de posi
ción contra o conformismo. 

Este cadro está pintado en distin
tas tonalidades de azuis. Repre
senta a catro mulleres sentadas na 
traseira dunha camioneta. Tras 
delas unha moza e diante dous ra
p'arigos. Somentes nestes perso
naxes novos, ó artista da outra 

-cor distinta da azul. Todos os per
sonaxes teñen a mirada posta no 
espectador do cadro, co que este 
pasa a formar parte da escea. Pa
rece que os personaxes se deixan 
lev.ar · car~ a Finisterre, 
acómpañados das suas_ ferramen-

, tas de traballo. Sobre das suas tes
tas, queda a loneta que pechará a 
traseira do veículo. Tal como nun-

ANOSATERRA 

se ten gañas de xolda e vai ver 
Era ou.tra vez cuns amigos, pois 
vale. Mesmo .pode pasar un 
anaco parrandeiro ou recuperar 
vellas e 'ocultas sensacións ci
nematográficas. Iso si, para ir 
en actitude seria e discernien
te, mellar. absterse . En fin. Polo 
visto, un novo paso cara á con
solidación dunha cinematógrá
fía galega.+ 

XOSÉ NOGUEIRA 

(1) Lembremos esas nonnas: 1) Rodar 
en exteriores sen decorados. Os interio
res terán que ser reais. 2) O son e as 
imaxes deben ser gravados á vez. Non 
haberá música de estudio. 3) A cámara 
debe ser portada coa man . Calquera 
movemento realizado coa man está per
mitido. 4) A película debe ser en cor, sen 
utilizar focos que non podan ir suxeitos á 
cámara. 5) Os filtros , lentes especiais e 
trucaxes están proibidos. 6) O filme non 
debe contar ningunha acción superficial 
(mortos, armas, etc.). 7) Non están per
mitidos os cambios xeográficos nin tem
porais (o filme sucede aquí e agora). 8) 
As películas de xénero non son válidas. 
9) O formato será o de 35 mm. 1 O} O di
rector non debe aparecer nos créditos. 
Da aplicación deste.s principios xurdiron 
ata o de agora tres producións: Os idio
tas (Lars von Triar), Celebración (Tho
mas Vinterberg) e Mifune (Soren Kragh
Jacobsen), ben que outros cineastas co
mo Paul Morrisey ou Harmony Korine 
veñen de pretender -á maneira de Pin
zás- a súa auto-incorporación ao grupo. 

(2) En Faro de Vigo (24/3/2000) . Su
plemento Faro del Ocio, p. 4. 

ha escea teatral, cando cae o pcmo. 

E nesa metáfora é onde vexo a 
grande simboloxia que encerra o 
cadro. Denúncia social, por 
omisión. Nesa gavilla que vai ao 
traballo non hai homes. Segura
mente ou morreron no mar ou 
están na emigración. Os nenos 
coa sua cor distinta aparecen co
mo a esperanza. E polo dernáis 
as mulleres aparécennos máis 
corno avoas que coma mulleres 
en edade de traballar. Repre en, 
tan o país que se deixa levar. 

Pero esteticamente apre enta 
unha ten ión entre duas fi rrnas 
de viver. Unha que morre -a re, 
presentada polas mulleres- e ou
tra que chega, representada pola 
furgoneta. O ve(culo repr enta, 
tivo da civilización rnod ma e as 
catro mulleres, aló deixándo e ir 
sentadas mentres nos devolven a 
mirada, para cumplimentar ri, 
to neolítico da recolleita. 

AB figuras están realizadas den
tro dunha figuración r.ealista, a 
base de pinceladas comedidas. 

·As suas poses dentro do máis 
tradicional, sentadas de frente, 
lernbran o retrato popular. Soio 
roto pola postura decidida do ra, 
paz que se agarra á baldera. 

Segura T orrella retratou á Galiza 
do momento, a Galiza rural, den
de a sua cidade de Ferrol, da que 
neste rne5 de Marzo pasado se foi 
el tamén na procura do Finisterre. 
Pero rnentras a pequena figura de 
Segura T orrella ande na procura 
dese fin da T erra, na Galiza a sua 

. personalidade debe ser rnáis coñe, 
cicla por canto a sua pintura de
berá entrar na História da Arte 
polo que s~puxo de rompedora 
e innovadora. Até seni.pre. + 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 
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Dille Berce ao Inimigo 

O poeta e a sua neta ~ .,; ., 
'! 

- ~ 

O poeta Juan Gelman atopou a sua neta. Levaba na sua procura S 
máis de vinte anos, desde aquel dia no que os militares irrurn,piron -! 
na casa coa clara intención de rematar coa sua voz. Gelman non ! 
estaba e, como non ian ir de baleiro, os represores co-nvertiron ao ~ 
seu filio e á sua nora en dous d-OS rnilleiros de desaparecidos da dita" ~ 
dura arxentina. Tempo despois coñeceria as suas mottes pero nada ! 
La saber do destino da neta que pouco despois nacería. A voz do po.- -~ 
eta tomouse entón máis intensa. Denuncíou as torturas e as desa- ·; 
paricións e fixo da busca da sua neta perdida a sua principal loita ~ : 
que se habia de converter en emblema para a intermínábel batalla : 
protagonizada por nais e avoas e tamén polos próprios mozos cando ! 
e decatan de que foron roubados na sua cruenta história. Os escfi.- ~ 

tores pu.xéron e da parte das denúncias de Gelman. José Saramago : 
foi talvez o que con máis ímpetu e sumou á difícil tarefa de dar coa ~ 
neta do poeta, e a condición de Nóbel dáballe maior eco ás suas ; 
palabras. Pero tamén estaban da ua parte Günter Grass -un Nóbel ~ 
mái -, Mári B nedetti, Eduardo Galeano e tantos outros. Para : 
moiro · a história de Gelman era tamén a sua, cofiecian de primeira : 
man o terror qu e n.vertiu a tant s escritores en exilados das dita-- : 
duras l tin americanas. O poeta peclia xusti.za e os seus versos eran ; 
a m Uor maneira de eliminar o esquecemento. Foron máis de vinte : 
ano int münábei no que Gelman non claudicou nen un só mo, ! 
mento. A sua n ta ten agora vint tres anos e vive en Montevideo : • cos pais adoptiv s. A tal hora ab que ao seus pais os mar.aron un • 

fal : dia para calar un poeta. E que o poeta seguiu ando e consegtliu : 
sumar tantas voces que fixeron impo íbel o siléncio. + ; •.. 
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FrCC1óN 5. GRUPO 3. DIARIOS 
ABELIANO Syra Alonso 

Xosé Cid Cabido A Nosa Terra 
l. NON VOLVAS Xernis 
Suso de Toro 4.MANlJEL 
Xerais MURGUÍA. 

VIDAEÜBRA ' 
2. MORNING STAR NoN FrCC1óN X.R. Barreiro e X.L. 
Xosé Miranda Axeitos 
Xerais Xerais 

l. AlFoNSO DANIEL 
3. PENSANAO CASTELAO 5. DICIONARIO 
Anxo Angueira Manuel Rei Romeu FRASEOLÓXICO 
Xerais A Nosa Terra GALEGO 

R.A. Martínez Seixo 
4. DEFECTO 2000 2. MANuE.L M1NEZ. ANosa Terra 
Antoloxia de poetas MUR GUÍA 
dos noventa Henrique Rabufial 
Letras da Cal ANosa Terra 

Libr.iri.i:- con:-u lt.1d.1,: 
CurtctfJ1Íll (Vigo). Co11cciw (A Coru11.1). Mid1dcnct (Pontcwdr.1). Pcdrci1ct L' 

A Pctlm1<1 (S,111ti,1go). Souto (Lugo). TmgH (Üuren,c). 

A primeira 
traxicomedia 
de Chévere . 
Titulo: Hero.es. 

Grupo: Chévere. 

Intérprete$: Miguel de Lira, Patricia de Lo

renzo, Manuel Corres, Xesus Ron. 

O grupo teaqal Chévere pre
sentou en Santiago a súa última . 
produción, Hero.es. A obra es
trenouse en Madrid na Sala 
Triángulo dentro do Festival 
Alternativo Internacional de · 
Teatro e o éxito de público foi 
indiscutíbel. 

O xén~ro escollido para dar so, 
porte aos intelixentes textos de 
Manuel Cortés, é o da traxico
média, por ·moi extrano que re
sulte coñecendo a traxectória 
lúdico,creativa dos Chévere. A 
acción drámatica séguese atra
vés do relato dun narrador que 
con.ta sempre co contrapunto 
dun coro, _neste caso o grupo 
vocal, Tristáns. Asi se desenro- · 
laban as traxédias na Grécia 
clásica. Outr_o elemento que 
confirma a inserción no xénero 
é o desesperado suicídio dun . 
dos protagonistas, ao rematar a 
sua inútil construción. A outra 
cara do espectáculo, talvez a 
máis significativa, é a da iro
nía, a que oferece unha visión 
descreída e vacilona deste 
mund_o hipertecno'lóxico, que 
hox_e se nos apresenta tan efi
ciente e que resulta un lugar 
verdadeiramente inhóspito Pª' 

ra boa parte dos que habita
mos. 

O. tema da obra é o do home 
inconcluso~ o solterón atrin
cheirado no fogar familiar que 
persevera nunha . actitud e dile
tante, alonxándose cada dia de 
calqueta destino produtivo e de 
calquera posición s9cialmente 
ben considerada. Nada que ver 
co tontorrón complexo nortea
mericano de 
Peter Pan, 
aquí non hai 
medo a ere- Confluen 
cer, a deixar texto, 
de ser neno, 
aqui do que música, 
se trata é de movemento 
ser un gan- e artes 
dalla. Este 
desestrutura- plásticas, 
do personaxe ademais, 
serve de do elemento 
antagonista 
á produtiva e que 
competitiva diferéncia o 
rede de ser- teatro doutra 

vi:o.s infor-~quera das 
· mattc~s, fe, ºd d 

rrame ' , r Vl a es 
potente · e ufuanas, 
P e r-m i t i r á o saber facer 
elevar do seu d . 
e~tado semi- os actores. 
selvaxe aos 
aff-icanos e 
talvez aos ga, 
l~, segundo explica no seu 
hilarante discurso final o Presi, 
dente da Fundación. _ Este últi
mo sux'eito é perfeitamente asi
milábel a un par de personali, 
dades que detentan un grande 
poder político en Galicia. 

Unha aportación positiva desta 
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obra é a incorÍJoradón do grupo 
vocal Tristáns, colectivo que ade
máis de asegurar a continuidade 
da acción dramática, sustantiviza 
os momentos d~ -meirande intere, 
se, e incorpora o activo da música 
a un discurso .artístico que queda 
así enriquecido. Asunto este o 
que os Chévere sempre foron 
sensíbe'is, baste lembrar a sua 
aportación ao repertório operísti, 
co internacional coa única ópera 
escrita e cantada en galego ao 
longo do último século. Destacá
bel é asimesmo o tt:aballo esceno, 
gráfico de Cristina Ferreiros, que 
apoiándose nos obxectos da cul
tura popular e os trebellos da vida 
diária xera un .espácio cheo de 
tema fantasía. O "teatrillo", co
mo de títeres, governado desde a 
bicicleta de afilador, ao borde do 
cenário é todo un acontécemen, 
to. Importante tamén desde o 
ponto de vista plástico é a cons
trución dunha torre,escultura 
mentres se desenrola a obra, este 
fito acábase convertendo en pico
ta para o suicídio do máis débil 
dos tres homes inconclusos que 
protagonizan a traxédia. Esta ins
talación ou escultura efímera é 
unha proposta atrevida e suxe
rente que da a Hero.es a dimen
si6n dun espectáculo total. 
Acontecimento no que confluen 
texto, música, mqvemento e ar
tes plásticas, ademais, do ele
me9_>0__..que dif er~ncia o teatro 
doutra calquera das actividades 
humanas, o saber facer dos acto, 
res. Cuestión que garanten en 
cada un dos encontros cos espec, 

· t~dores, Miguel de Lira, Patricia 
de Lorenzo, Manuel Cortés e Xe
sús Ron.• 

FERNANDO FERRO 
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Fabiola.Sotelo· 
'A TVG debe promocionar 

o libro galega'·· 

>l! _ 

-0- CA.RME VI DAL 

FABIOLA SOTELO BLANCO VEN. DE SER ELEXIDA PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN ÜALE-

GA DE EDITORES, ENTIDADE QUE AGRUPA A 23 EMPRESAS QUE PUBLICAN AO ANO 

UNS 500 NOVOS TÍTULOS. A PROMOCIÓN DO LIBRO GALEGO E O AUMENTO DOS ÍNDl-

CES DE LEITURA SON ALGUNS DÓS TEMAS QUEMÁIS LLE PREOCUPAN Á NOVA PRESI-

DENTA QUE SE PÓN Á FRONTE DUN SECTOR DE VITAL IMPORTÁNCIA NAS NOSAS 

INDÚSTRIAS CULTURAIS. f ABIOLA SOTELO RECLAMA "UN MINUTO PARA O LIBRO GA-

LEGO" NA TVG .E ENTENDE QUE CÓMPRE "EFE<;TUAR MUDANZAS PARA QUE A PUBLICA -

CIÓN INSTITUCIONAL NON SEXA "COMPETÉNCIA DESLEAL" DAS EMPRESAS EDITORAS. 

A nova directiva será conti
nuista a respeito da traxectória 
da Asociación Galega de Edi
tores (AGE). De feito, a nova 
presidenta era até agora secre
tária da entidade. Na axenda 
teñen en previsión a celebra
ción do próximo Galeuzca de 
editores que traerá en Setem-

bro a Galiza representantes· de 
empresas de Euskadi e Catalu
ña, coincidindo coa comemo
ración de· Compostela como 
Cidade da Cultura e seguindo a 
liña dos encontros celebrados 
en Donosti e Barcelona. "Nós 
estamos no nível dos vas cos 
pero moi lonxe dos cataláns. 

A. PANARO 

Estas reunións son moi positi
vas porque significan unha pos
ta en comun de ideas e tamén a 
posibilidade de emprender pro
xectos conxuntos, como xa te
ñen saido de anteriores encon
tros. A nível de axudas institu
cionais, vascos e cataláns están 
moito máis normalizados do 

que estamos nós" afirma Fabio
la Sotelo. 

- Para a nova presidenta da AGE 
o reto principal que se lle apre
senta aos editores é a conquista 
de novas leitores e, para iso, o 
ensino ten que ser o marco 
fundamental de preparaci6n. ' 
"Se o ensino é en galegb o ne
na lerá na nosa língua e cando 
entre nunha libraría afarase a 
mercar os nosos libros. A solu
ción é ir normalizando o ensi
no que é onde ternos o noso fu
turo. Precisamos tamén o apoio 
de boas redes de bibliotecas pa
ra que os rapaces teñan acceso 
aos libros", afirma. 

Considera tamén que é preciso 
privilexiar · o libro galega no 
mercado. "O libro ten moi pou
ca vida para o que nós precisa
mos. Cando unha novela sae 
traducida en castelán elimina a 
galega. As editoriais españolas 
rentabilizan en seis meses a pu
blicación dunha novela cunha 
promoción forte. Nós necesita-

. mos moito máis tempo, o pro
ceso é máis lento. Cando che
gan as edicións de fóra ocupan 
o noso espazo. Se o libro galega 

- venciese rnáis as librarías tamén 
o coidarian con maior agarimo 
pero se eles non nos coidan 
tampouco nós podemos vender, 
é un círculo vi- · 
sioso" láiase So-

ANOSA TERRA 

pacio adicado fala dunha clara 
discriminación da nosa cultura. 
Os meios de comunicación re
ceben axudas institucionais pa
ra a prómoción da língua galega · 
e nós pediríamos que unha par
te dese presuposto se adicase ao 
libro galega" propón a presi
denta da AGE. 

. Competéncia desleal 

Segundo o censo da AGE en 
Galiza existen unhas 35 edita
ríais comerciais das que 23 son 
sócias da entidade. Públicanse 
arredor de 800 novas títulos ao 
ano e deles uns 500 correspon
den a sócios da AGE. Fóra da 
edición comercial, a Xunta pu
blica cada ano unha meia de 
100 títulos. A Asociación en
tende que a publicación insti
tucional é competéncia desleal 
para as empresas editaríais: "O 
organismos públicos non tiñan 
que publicar libro , ante ben 
tiñan que apoiar e na editoria 
para facelo. O Centro Dramáti
co Galega edita con Xerai os 
texto teatrais que representa e 
se non fose así non terian a 
mesma difusión. Todos os li
bros que edita a Xunta terian 
que coeditar e coa editoriais 
pero este si tema non e em
prega nen no cinco por cemo 
dos libros publicados con meio 

públicos. Son tí, 

'O . s organismos 
telo Blanco. 

tulos que nós 
non poderiamos 
asumir porque 
non on viábei 
economicamente 
pero podíamos 
chegar a acordo 
porque a editorial 
ten a canle profi
sional de todos o 
procesos. A Xun
ta é a maior edi
tora de Galiza 
con . cen títulos 
ao ano e e tá a 

Reclaman asi as 
editaríais un 
apoió institucio
nal máis decidi
do na promoción 
do libro galega, 
en especial nos 
meios de comu
nicación públi
cos . "A nível de 
impulso vénden
s e moi poucas 
navidades; casos 
excepcionais son 
os autores máis 
coñecidos como 
Manolo Rivas 

: públicos_ 
non teñen 
que publicar 
libros. 
Para facelo 
deberian 
apo1arse ser unha compe

nas editoriais" 
téncia de leal pa
ra as empre as. A 
colaboración co-

nos que entra a 
publicidade e o 
marketing e iso é 
o que nós pedi-
mos para os li-
bros. Solicitamos 
á Xunta que a 
Televisión de 
Galicía lle adi-
que un minuto . 
d1ário, en hora de audiéncia, 
ao libro en galega porque as 
editoriais non teñen capacida
de de pagar publicidade nen 
nos meios audiovisuais nen na 
prens·á ·e esa é ademáis unha 
das funcións que teñen que 
cumprir os meios públicos. Fra
ga aceptou a proposta e dixo 
que lla ia remitir aos resp nsá
beis da TVG pero ainda anda
mos á espera de qu.e nos conce
dan unha entrevista para tratar 
o tema", sinala Fabiola Sotelo 
mentras fala dun momento de 
grande riqueza no campo da li
teratura, en espedal da infantil 
e xuvenil. # 

A queixa exténdese tamén para 
os meios de comunicación pri
vados. "Non contamos co apoio 
da prensa. A cobertura que os 
diários fan dos libros publicados 
en castelán non ten comparan
za co tratamento dos textos ga
legas. Eles tefí.en páxina pre
ferente e nós non saimos, o es-

as editaríais per
mLtlna tamén 
unha óptima di , 
tribución que 
agora n n t , 
- " nen. 

Fabi la otel 
mira con recel 
a introdución d 
capital de fóra 

nas empresa pr dut ra de li
bros galega . "En Galiza im, 
plantár nse moitas editorial 
foráneas. As editoria peque, 
nas que nos movemo n paí 
ternos que competir coas gran
des transnacionais que teñen 
a sua disposición un grande 
potencial económico e unha 
promoción asegurada. No te
ma do· libro de texto é onde 
máis se aprécia . As editaríais 
de fóra veñen cun camiño an
dado, con grandes equipos, e 
moitas veces limítanse a facer 
traducións de texto. Nós te
rnos que empre nd er todo o 
pwceso de produ.ción con cus
tes al tísimos e cun público 
moi reducido. Hai ed itoriais 
que viñeron a Galiza só para 
editar libros de texto porque 
son o seü negócio" di Sotelo 
ao tempo que con.sidera a ne
cesidade de que as . editoras ga
legas conten con priviléxios 
neste campo e se limite a en
trada de produtos alleos. • 
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Pronto farás amistade- con~ 

// 7 7~--

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

-~ -------1 QUE:RO RECIBIR NA CASA A "OS BOLE:CJ.4AS" 
Edición en capa dura 16x16cm, a cores. 

--

1 
Nome .................................................. Apelidos ........................................................................................ . 

Enderezo •••• : ............................................................................................................................................... . 

Código Postal ...•.... ; .............................. Telifono ··········: ···············~ ............................................................. . 

·1 N.l.F .......................•................. Poboación ············-········ ...................... Provincia ................................... . 

PAGAMENTO DOMICILIADO 

Banco / CaiJca de Aforras Conta ou libreta 

DDDD DDDD DO DDDDDDDDDD 
Titular ........................................................................................................................................................ . 

Sucursal •. ................. ..... •...... .•.. .. .•. .. ... Poboación . .•.••••.•.••••••••••••.. .•. ........ .• N.1.F •••.......••.••........••..••••.•.....• 

~rvanse tomar nota, e atender con cargo á miíia canta, OG rs&ibos que ao meu nome lis G8xan preG811tadOG porPromocións Cultura is Galegas (A NOSA TERRAJ. 

Data •••••• / .••••• / •••••• Sinatura · 

Remitir unha vez cuberto a A NOSA TERRA. Apartado postal 1371- 36200 VIGO. Máis información no teléfono (qf6) 43 3f 30 
- \ ~ ' ' ' l 



' I 

. ~ 

/ 

3 2 13 DE ABRIL DE 2000 • r\12 930 

Os presos políticos de El Dueso 
pedian libr'as galegas á Académia 
En 195~ Xosé Fraga Iglesia~ escribialle·ao presidente da RAG 
... E. VAZQUEZ SOUZJ J . . 

Urna coisa é um país, 
0utra um ajuntament.o 

Urna coisa é um ·país, 
outra um regimento. 

Urna coisa é um país, 
outra o confinamento. 

"Que p~ís é este?", 

A. ROMANO DE SANT' ANNA 

Para Joseph, na prisióm 
militar de Alcalá, pór non 
xogar ás guerras 

Unha das avantaxes que ofrece 
esa especie de batidora, que xen
tes con humor teiman en chamar 
ferrocarril, é que a hora e cuarto 
que dura o traxecto Compostela
Coruña, xa que ler e escribir non 
se pode, dá pé a charlas e con
fianzas. Nunha destas homéricas 
viaxes puiden saudar ~ falar ao 
Joseph Ghanime -estudiante de 
3º ciclo na faculdade de Filoloxía 
de Compostela e preso como de
sertor por 2 anos e 5 meses na 
Cadea militar de Alcalá. Joseph 
pertence ao movemento MOC 
grupo anti-militarista, na órbita 
anarquista que desenvolv.e a de
serción como resposta á inhabili- · 
tación civil do novo código pe
nal. O noso filólogo-desertor go
zaba dunha liberdade de semana, 
tras nove meses, que aproveitou 
para saudar a familia, aos amigos 
e facer campaña a prol dese glo
rioso exército que tan ben descri
bía D. Ramón del Valle-Inclán. 

Entre irónico e tristeiro fíxonos 
-partícipe da decepción que levara 
na secretaria dun departamento 
-que non irnos nomear para que 
non coren- da súa faculdade. O 
bon rapaz, descoñecedor da tradi
ción de insensibilidade social que 
ten a nosa Universidade, tentara 
solicitar un escrito en papel ofi
cial e con cuño que indicase que 
estaba a investigar e así pasar a 
un réxime máis aberro na cadea. 
A resPüsta do funcionario -de tur
no é de antoloxía. Pois, seica, un 
pode estar matriculado 'nun bie
nio de doutoramento e non ter 
intención de investigar. C~ntm
ba, caramba, que diría Jimmy 
Stewart coa súa cara de Il!áis par- -
vo e acariñando o queixo. Un po
de estar nun bienio de. investiga
ción e o lóxico non é que iÍlvesti
gue. -Pouco di ese pensar da nosa 
Universidade. Ou iso, ou é que os 
presos políticos non son dignos 
de estar nos terceiros ciclos. 

De calquera xeito solidarizámo
nos co Joseph e todos os 'antimi
litaristas presos, sexan da base 
ideolóxica que sexan, do único 
xeito que podemos hoxe. Que é 
exhumando unha formosa peti
ción, da que, desgraciadamente, 
non ternos máis noticias. O 12 
de decembro de 1952, un deseo-

-ñecido para nós, José Fraga Igle
sias, envía ao Presidente da Aca
demia Galega, na altura Manuel 
Casás, un escrito no nome de 
varios compañeiros, presos polí-

ticos do gobemo franquista na 
Colonia Penitenciaria del Dueso 
(Cantabria) para que se é posí
bel fagan máis levaddra a sauda
de dos presos galegas fomecendo 
·á biblioteca con libros galegas. 

Por riba do interese humano da 
petición, é notábel destacar o 
feito que, na Biblioteca peniten
ciaria, había para consola dos 

presos unha duda de libros gale
gos. Entre os que José Fraga des
taca dous -clásicos: os "Cantares 
Gallegos", os "Aires d'a miña te
rra" e, outro, hoxe un tanto es
quecido: a "Historia sintética de 
Galicii' de Ramón Villar Ponte, 
unha daquela~ dú~s amorosas 
edicións c_on que Anxel Casal 
quixera _encher todas as escalas e 

-bibliotecas da Galiza. Historia 

_, 

nacionalista, prologada por Ris
co que o preso tan atinadamente 
describe "tan boiña, pero ¡tan 
sintética l ". 

O comido da carta evidencia, 
que o galeguismo atinxira moito 
máis do que se nos tentou expli
car desde o culturalismo e herdei
ros á unha esquerda que tiña co
mo Institución referente a Aca-

• 
ANOSA TERRA 

'demia Galega. Desgraciadamen
tre a barbarie do 36 arrasou a 
Academia que presidía por derei
to o vello galeguista republicano, 
Manuel Lugrfs Freire, transfor
mándoa após reunión e pacto de 
1943 nesa reunión de xornalistas 
taurófilos, colaboradores de Arri
ba e gacetilleiros folclóricos. Pre
sididos, primeiro, polo antina
cionalista Manuel Casás, logo po
lo home de circunstancias, Sebas
tiári Martfnez-Risco e, posterior
mente polo funesto Domingo 
García-Sabell. Académicos e cir-

-cunstancias políticas que a afasta
i:on, por tantos anos, do proxecto 
inicial no que se xuramentaran 
Murguía, Tettamancy, os Vaa
monde, o clan dos Carré e o pro
pio Lugrís. 

Nas achegas que ternos, desde a 
loubanza amistosa á crítica feroz, 
non se mencionan nunca as pre
sións políticas e mediáticas, sobre 
a Academia Galega de de a súa 
fundación e, en especial, entre 
1924 e 1934 e desde 1936 a hoxe. 
Afnda que se trate de ataques om
nipresentes e no cerne. O uso po
lítico da lingua e as reivindica
cións de signo lingüístico, social e 
ideolóxico son proscritas por máis 
que sexan evidentes, ata construír 
modelos autorizados, suavizados e 
politicamente correctos. 

Carecemos non só dunha histo
ria da Academia galega, serrón 
aínda de aproximacións críticas 
ás nasas máis importantes insti~ 
tucións, especialmente das cru
ñesas (Academia Galega, Circo 
de Artesáns, Ateneo, Irmandade 
da Fala, Casinos Republicanos, 
Germinal, Antorcha Galaica del 
libre Pensamiento, Asociación 
da Prensa ... ), co seu papel nucle
ador. Historias que permitisen 
integrar a figuras políticas, so
ciais e culturais no seu ámbito de 
relación e influencias concretas. 

Porén, son outros tempos, e o 
tantas veces secuestrado arquivo 
da Academia ten agora francas 
as portas a tantos e tantos tesau
ros documenrais que, como este, 
poden contribuír a e pabilar a 
nosa memoria histórica. 

¿Quen foi este peticionario ue 
parece safdo dunha hi toria de 
Ferrín? ¿Quen eran eses galegas, 
presos políticos en El Dueso? 
¿Por que conductos chegou á 
carta á Academia? ¿Respostou a 
Academia á petición do preso 
político? Non o sabemos, mais 
quizais facendo pública esta car
ta, alguén poda iluminamos.• 

Nota: Un folio manuscrito en papel raiado. 
O orixinal encóntrase na caixa 205 do 

Arquivo da Real Academia Galega ,., .. • ! • " 
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* BREOGAN RODRfGUEZ 

Posibelmente o primeiro disco de Xenreira marcará un antes e un despois dentro da música cantada 
en galego. Quizais non tanto polas sua cifra de ventas como pola resposta obtida dun público dese~ 
xoso de escoitar rock ' n ' roll en galego. Xenreira recollia un testigo que tiña ido circulando dende os 
tempos de Radio Oceano, e que bandas como Korosi Dansas ou Fame Neghra levaron con orgu, 
llo, mais con pouca fortuna de cara o público. A banda, con novos membros, atrévese a tocar no 
mesmo día e na mesma cidade, o Xoves 13 de Abril en Compostela, que os Fabulosos Cadillacs. 

Que ten sido de Xenreira ao Ion, 
go destes tres anos de silencio?. 

Xenreira ten pasado estes tres 
anos traballando, tanto a nível 
musical como de colectivo. Ti
ñamos rnoitfsimos problemas e 
~untos que resolver no contex
to íntimo do grupo, antes de 
voltar a actividade pública. Ne
cesitabamos chegar a unha serie 
de conclusións antes de contras
talas con outros colectivos e po
ñemos .a espallalas o vento. 

E cal ten sido a vosa evolución 
musical? 

Tivemos unha volta cara as ori
xes das músicas que nos gustan, 
unha búsqueda das suas fontes 
naturais, e un aprendizaxe dos 
seus modelos e como se cons
truen, pero non para traballar 
dende unha concepción purista, 
senón para levantar a nosa vi-

l - -- - - - - -

sión deles. Partindo dende -o co
ñecimento das fontes primárias, 
para que os temas que toquemos 
soen a nos mesmos, a Xenreira. 
Unha visión da música de baile 
dende o punto de vista dun in; 
díxenas atlánticos en galego. 

E que va a representar esa evo-
lución na vosa música? · 

Vai a ser un avance moi grande, 
tanto para nós como para o pú
b liéo, que terá unha reelabora
ción de cultura dende unha lin
gua, unha obxetivización da .cul
tura dende unha nova visión mu
sical. Como criadores en lingua 
galega, non podemos sair do con
texto que ten esa. lingua, e · por 
iso, estarnos ·a traballar rnoito nos 
aspectos léxicos, fonéticos, etc, 
para adaptar dun xeito natural a 
lingua galega a estruturas rnusi
cais foráneas, e iso vai a estimu
lar á xente, vai criar novos con-

textos para traballar. Non é certa 
esa idea tan· extendida de que o 
rock'n'roll soa mellor en inglés, 
pero tes que buscar as sonorida
des do idioma no que falas, para 
poder adaptalo a el. Escoitando 
bandas brasileiras ou italianas 
descubres que adaptan sonorida
des, os grupos franceses ~ suda
mericanos _ teñen isa idea moi 
asumida, e rompen as normas da 
cultura anglosaxona aportando 
causas dende as suas propias cul-. 
turas, dende os seus idiomas. É o 
traballo coa lingua a que fai que 
resulte máis natural a tua música. 

Qué significou para vós a gran
de resposta no primeiro disco? 

Que existira un público coa nece
sidade de escoitar o noso tipo de 
música levounos aQ contacto co 
mundo .real, co día a día do traba
llo, coas necesidades rnateriais 
que descubres que existen, e que 

son reais, coa necesidade de che
gar a máis xente, a xente diferen
t:e.. . .. E iso cria contradicións, 
controvérsias, problemas que c~
da un de nos tivo que afrontar 
para m~durar como banda. 

- Vaise converter Xenreira nuri· 
grupo de baile? . 

.Non, nós ternos moito da música 
negra cfo baile, do furik, do soul, · 
~ais estamos a misturar unha 
grande cantidade de estilos, coma 
o púnk, o hardcore ou o reagge, 
con ritmos modernos, buscando 
escapar das sonoridades "clásicas". 
Esta ben tocar moitos estilos, to
car todos os estilos que querernos 
tocar, pero _máis que nada a músi
ca que nos interesa é música de 
baile, certa música de baile, que se 
situa nun contexto diferente, un 
contexto c'blectivo no que o mes
mo tempo que a música está o pú
blico, partiCÍpativo, espontaneo. 

Hai máis liberdade criativa 
dentro do grupo? 

A perspectiva de enfrontar as· 
cancións cambia. Hai que defi
nir o estilo á hora de tocar o ins
trumento, tes que sentir que es
tás niso e, a partir de aí, aportar 
a tua visión. Non podes chegar e 
tocar seguindo o pé da letra un
ha estrutura aprendida. 

Supón iso sair ·dos estereotipos 
do rock para entrar nunha vi, 
sión máis centrada na obra? 

Si, mais sempre sen caer nunha 
visión reducionista da obra en si. 
T emos sempre presente que somos 
un grupo de directo, posicionado 
co contexto social que nos rodea. 
E ainda así, nese contexto, traba
llamos e damos unha opinión que 
vén dada dende a canción, e aí é 
onde gastamos realmente de ex
presarnos, tanto nas letras como 
na música en si, no ritmo,.etc, que 
toda a canción sexa o contexto 
que queremos reproducir. 

E como cadra o compromiso 
coa obra? 

Alguns de nós abandoamos mili
tancias en colectivos políticos e 
sociais por mor do grupo, que via
mos como un medio de comuni
ca~:ión. Quizá a análise actual 
non sexa esa, mais si para comu
nicar necesitas mellar música e 
mellores ietras, iso é diferente do 
que queras comunicar. Ise é un 

Alberte Pagán 

A voz 
do trevón·. · 
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problema moi habitual, que xa 
sufriron dende os Clash até Negu 
Gorriak. Cando estás nun concer
to como público, e están a tomar 

, ' diant~~unha actitude política, 
. ,,,estáíl convencendo ou-cambian

do_ algo? Onde está o equilibrio 
en_tre o compromiso e a creadón ?· / 

. Deuse un proceso de madura, 
ción ou unha -"baixada ·de · ten
sióri" no ambiente? 

As duas cousa!). O p_rinctpal é ter 
claro o que queres facer. Réal
mente, o movimento de esquer
das do gue partirnos, ás <:Jistri
buidoras, os grupos, etc; non 
conseguiron te'r · unha cbnscién
cia clara. Cada un tiña o seu 
próprio e particular analise, sen 
ter en conta o punto de vista do 
resto, e o certo é que existiu un 
fallo na resposta do público, que 
se adicou a pedir unha serie de 
mellaras nos concertos, nos gru
pos .... sen estar disposto a asu
mir o seu coste. E por iso un se· 
ve abrigado a tocar en festivais, 
na tele. Faltou efectividade. Está 
ben que te dean palmadas no 
lombo despois dun concerto, pe
ro un grupo necesita, sobre todo 
cando comenza,· material, apren
dizaxe ... se queres mellorar, cla
ro. O grupo é, para todos nos, o · 
único colectivo qnde podemos 
criar tranquilamente; un con
texto onde nos sentimos partíci
pes, mentres que noutros colec
tivos non existía esa posibilida
de. A nosa música está feíta por 
persoas e, fóra das ideoloxias 
particulares, os feítos téñennos 
ido levando por un camiño, 
convertendo ao grupo nun foro 
onde poder opinar libremente, 
cousas que no está a suceder ac
tualmente en ningún colectivo 
político, de todo o espectro: nen 
anarquista, nen comunista, nen 
independentista. 

Cales son os vosos planes? 

O publico no está a demostrar que 
quere escoitar e mercar un disco 
noso. Que Xenreira siga depende 
do público. O lado comercial t~n
nos en suspenso, xa que queremos 
editar o noso traballo cun control 
máis férreo, queremos estar invo
lucrados, e iso é un aspecto que 
non lle interesa a industria. Te
mes ofertas para gravar, pero polo 
de agora irnos a por unha maqueta 
como preprodución, colocando os 
temas en Internet a ver cal é a res
posta do público.• 

Unha ap~oximación · 
a Finnegans Wake. 
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CULTURAL 

A Sociedade Xeral de Autores· 
prémia a Luar na lubre 

.,, 

O disco Cabo do mundo foi recoñecido rio apartado de novas músicas 

Cabo do mundo como mdlor tra
ballo discográfico no apartado 
de novas músicas e Chove en 
Santiago como mellor canción 
en galego converteron ao grupo 
Luar na Lubre no protagonista 
galego da gala dos Prémios da 
Música outorgados o pasado dia 
6 de Abril pola Sociedade Xeral 
de Au rores e a Asociación de 
Intérpretes e Executantes. 

fóra do pals. O seu anterior ál
bum, Plenilúnio supuxo o salto de 
Luar na Lubre e lle valeu un Dis
co de Ouro por ter vendido máis 
de 70.000 cópias. JCa, daquela, a 
SGAE distinguiu o tema Tu Gi
tana -que recollian no traballo a 
partir da versión de Zeca Afon
so- como mellor canción:. 

gd'. Na sua carta de apresentación 
o grupo móstrase defensor da "pró
pria cultura, tradición e música, 
por riba das influéncias alleas, in
fluéncias que non son rexeitadas 
senón antes asumidas/integradas 
no seu proceso criativo, encadra
das polá fraternidade intercéltica": 
A preocupación de Luar na Lubre 
pola música .própria levounos a 
afondar no traballo de recupera
ción da música tradicional, cun 
esforw pola recolleita de temas, e 
nos cancioneiros. 

dos grupos que está a ser escoita
do fóra das nosas fronteiras. Re
coñecen na sua história a grande 
importáncia que para eles tivo o 
feito de Mike Oldfield ter inter
pretado o tema, "O son do ar", 
composto polo gaiteiro Bieito 
Romero para a banda como mos
tra dunha relación de amizade co 
músico británico. Este, posterior
mente, convidarla á cantante Ro
sa Cedrón a participar na apre
sentación en Londres do seu tra
ballo discográfico Tubular Bells 
III, encentando unha xira mun
dial para a que solicitarla o acom
pañamento do grupo galego. ~ 

Os prémios do SGAE poñen á 
vista un dos momentos mellares 
da agrupación musical, con 
grandes éxitos que os converten 
nun dos grupos máis reclamados 

Os Luar na Lubre naceron' en 1986 
na C.Oruña e desde entón enceta
ron unha traxectória seguindo a fi
losofia de que "a música é un dos 
máis importantes factores· culturais 
para á afirmación do inalienábel 
direito á diferéncia do pobo gale-

Lua_r na lubre móstrase con pré
mios e venda de discos coma un 

FORO DA CULTURA GALEGA 

Desde hai dous meses, un grupo de máis de 
cen persoas pertencentes a diversos ámbitos da 
creación cultural estamos a traballar, distribui
dos en varias mesas de debate, arredor do esta
do actual da cultura galega. Arquitectos, escri
tores, artistas .visuais, músicos, xornalistas, so
ciólogos, lingüistas ... en actitud~ de alerta. acti
va, inquedos pola ameaza e a efectiva presenza 
da uniformización do pensamento que se .nos 
quere impoñer desde os reductos onde se tecen 
as redes da globalización, fronte á disposición 
ideolóxica e a práctica cotiá das institucións 
políticas de Galiza a·respe,ito do recoñecimen
to da nosa identidade, ternos comezado a diri
xir unha tensa ollada interrogativa e i;::ríti,ca 
aos espazos da creati vidade dos que somos 
axentes, suxeitos do texto artístico condicio
nados pola precarledade das coordenadas polí
ticas pero taméfl: aguilloados pola forza dunha 
vontade expresiva que non cesa de producir 
froitos de especialísima vitalidade en todos os 

. campos do coñecimento e da comunicación. 

O Foro da Cultura Galega, nacido da inquer 
danza dun grupo de persoas que quixo recoller 
o eco dun desacougo maioritario, conseguiu· 
nun par de meses abrir o diálogo a unha parti
cipación que se vai facendo masiva e que se 
conforma como radicalmente democrática. o 
noso non é éonsello de notábeis, tertulia dile, 
tante nen coro de rumorosas queixumes, se, 
nón asamblea aberta e permanente, orientada 
a un labor que pode ocupar. varios anos e que 

XosÉ w ÁL v illz CÁccAMo 

anceia constituirse en receptora da múltiple 
problemática cultural do país e difusora de 
proxectos e propostas de act¿iación inmediata 
e futura cara a ~lena normalización e univer
salización do discurso creativo galego. 

Porque o espfrito que preside o diálogo que 
propoñemos e que xa te-
rnos encetado é o dunha 

tidos no espello singular dunha Cultura de de
cidida, firme e optimista resistencia fronte a 
frívola e interesada uniformización adelgazan
te das ideas e das emocións, da moral e da ide
oloxía, promovida desde as oficinas do pensa
mento único, do coñecimento cero, que to, 
pan cómoda alianza na industria da centrali, 

· zación minorizadora, ca, 
. da día máis activa e beli

auténtica consulta aos 
protagonistas do feito 
cultural, para que sexan 
eles e. elas, nós todos, os 
que nos pronunciemos 
en libre curso de voz, sen 
acento condicionado nin · 
esquema dirixista de en, 
cárrego institucional. 

'O ,, . - esp1nto que 
xerante. 

A auténtica "sociedade 
do. coñecimento" non 
debe ser, nin será, a que 
programen os estadistas 
desde o cumio acciden
tal a onde gavean de 
cando en vez en procura 
da luz máis favorecedo
ra para o perfil dunha 
foto sen atmósfera, se
nón a que construamos 
nós, os verdadeiros res
p ons á be is do diálogo 
cultural, emisores ·e re-

· Todas e todos os inte
grantes desta conversa 
aberra somos especialis, 
tas. O noso oficio é a la
branza da palabra de Ga, 
liza desde a pedra e o for
"migón, o pincel, o orde, -
nador e o pentagrama, a 
razón analítica e a pai, 
xón creadora. Os nosos 

pr~side o diálogo que 
propoñemos e que xa 
ternos encetado é o 

dunha auténtica 
consulta aos 

protagonistas do feito 
cultural'·' 

ceptores, creadores e 
público, desde a cidade 
de portas a bertas que 

mesteres conversan entre eles en complexo 
deseño de transversalidade e todas as liñas 
converxen no foco dun horizonte único: a 
xente, os destinatarios do obxecto cultural, 
que, na Galiza de hoxe., precisan verse reflec-

alimenta o seu sangue eléctrico co mineral 
da verdade. O Foro da Cultura Galega quere 
colaborar decisivamente nese proxecto co, 
lectivo, nese movimento "de base", con Ga
liza como quintana central da Cidade.+ 

ANOSÁ TERRA 

Bieito Ledo 

'O mundo editorial 
ainda depende en boa 
parte da militáncia' 

E tou lendo Revoeira, de Xosé 
N úñnez Bua, un libro qu é un 
ben escaso, editado por vez pri
rneira en Montevideo n ano 
1971. Trae á memória persona
xe entrañábeis, anécdota de 
xente como Valentin Paz An
drade e Isaac Diaz Pardo. 

Que leituras recomendarla? 

Faiseme difícil recomendar den, 
tro da literatura galega, pero 
penso que Revoeira é un libro 
moi intere ante. 

Ir Indo, a editorial que vostede 
clirixe, cumpre quince anos en 
novembro. Que significa? 

Mo mundo da cultura é un gran, 
de esforzo. Falamos dun territó
rio no que as iniciativas nacen e 
morren de maneira prematura. 
T emos vintenove traballadores 
en plantilla, un número elevado 
dentro das editoriais galegas. 

A Enciclopedia Galega Univer, 
salé o proxecto estrela. 

Acaba de chegar o segundo tomo 
e podemos dicer que agora supón 
máis do 90% do funcionamento 
de Ir Indo. É un proxecto ambi
cioso que conta co beneplácito 
do mundo intelectual. 

Un dos actos para celebrar os 
quince anos foi un debate en 
Mondariz ao redor da Galiza do 
2020. Por que? 

Queriamos reunir a especialistas 
en diferentes matérias: organiza, 
ción do território, socioloxia, li, 
teratura, etc. En troques d que 
cada un falara do seu, organiza, 
mos unha discusión conxunta 
sobre "Globalidade e identida, 
de", que coordenou Xosé Luis 
Barreiro Rivas, na que conclui, 
mos que é preciso afianzarse na 
identidade própria e na língua 
como veículo de transmisión. 

Ollando cara atrás, segue sendo 
unha aventura editar libros 
neste país? . 

Si, ademais o mundo editorial 
está apoiado nunha alta porcen
taxe na militáncia. O panorama 
editorial é endeble, non estábel 
e baseado na xenerosidade de 
moitos. Precisamos de empresas 
fortes que xeren recursos pró, 
prios e non teñan que depender 
dos que lle veñen de fóra. • 

Editor. Ourense (1944) 



A NOSA. TERBA 

Levei unha desilusión cando
Santos de Asados me informou, 

· por teléfono, de que As horas 
d' outono, non permanecían iné, 
ditas dende que Máximo Sar lle 
proporcionara o texto clise ex, 
traordinario poema da choiva, 
que compuxo Manoel Antonio 
no ano 1924. Pois o emérito 
mestre, Xesús Santos, hoxe o 
máis vedraio e inspirado poeta 
rianxeiro, facilitou isos preciosos 
versos a Xosé Luis Axeitos pra 
que os publicara no Boletín Gale, 
go de Literatura e logo na sua 
edición da Poesía galega 
completa, de Manoel Antonio. 

Chafouse pois o meu anceio 
de dar a campanada coa 
lectura nas xomadas de Ma, 

noel Antonio dos seus versos que 
ainda creía ecretos. ¡Que se lle 
val facer! A choiva ten trasacardos/ 
acluídegos renovados ... Rectifica, 
cións, descubrimentos do Medi, 
terráneo no mar dos solpores. 

Pero sírvenme pra confirmar a 
Manoel Antonio, coma princi, 
pal cant<?r da choiva ... logo de 
Rosalía. E moi difícil atapar un, 
ha composición súa na que non 
chova de calquer maneira. Así... 

Chove, de rionllos, chove. 

Cal canta na Rima composta xa 
en 1919, no mes de Santos, que 
non e precisamente o de Asados, 
quen inda non nacera. 

• ASALTO EN TODA REGRA. 
Mais Xesús Santos naceu saben, 
do canto se pode saber a man, 
tenta de seu veciño inmortal (os 
inmortais naquil tempo, ainda 
morrían aos trinta anos). E por 
Santos soupen que dona Pura, a 
nai do poeta das Foulas, venciera 
a úa casa de Asado , o ano 46, 
ao eñor Alejandro Mariño, 
quen empezóu a vivir nila en 
Xan ir d ano guinte. Pero a 
m tra de Le tr ve tivo tamén 
un tr cord , trat u d r cu, 
p rar a m rada que gardaba as 
uas máis entrafiabéis e doridas 

l mbranza . N n o e n igueu, 
anque o novo dono consinteu 
en r ervarlle unha habitación 
na ca a, m ntras vivise. 

Tivo que er a do primeiro andar 
que dona Pura pechara en canto 
finou o seu fillo. Pois a miña me, 
moría, limpa coma unha patena, 
- anque niste caso, se cadra, min, 
te- certifica que foi ali onde pene, 
tramos, na mafiá daquil domingo 
de Abril, os catro secuestradores 
pra cometer o expolio da obra iné, 
dita e demais papeis do poeta de 
Catro a catro. Agora si que ven ao 
punto o, cecáis desprazado, relato 
en verso que fixen, en A 
Rianx.ada, daquil asalto en toda re, 
gra da misteriosa alcoba: 

AU quedaba o esprito do poeta 
e o segredo das cartas súas, 
as brandeas, pode que unha carpeta 
de dibuxos, versos de moitas lúas. 
SabeU, Roxerius e Máximo Sar 
!eváronme con ilesa Asados, 
e deixeime ir, coma cortiza na mar, 
pra contar logo nos anacos 
o intre matedramático da apertura, 
. liinteséis anos logo de choída, 

O· Cantor da Choiva 

da porta santa de dona Pura. 
Renxeu. a cha ve balorecida, 
pero abreu, a aula un foise 
a unha esquina do ban, 
coma si aula cal leOOTa unha f ouce 
pra apañar alío pan. 
T opou o doctor unha versión francesa, 
Roxelio Pérez as cartas dos parantes, 
Maximino, algunha lxxi peza. 
Eu., entre aquela.s boos xent.es, 
tiven a sorte de atopar 
o mil1or tesauro que alí se gardara: 
o retrato que máis era de ailmirar 
entre cantos Canos Maside dibuxara. 
Aquil retrato do piloto de altura, 
onde Manoel Antonio, fuma que che fuma, 
morde aquila pipa da pintura 
namentras o tempo de navegar se esfuma. 

• Ü RETRATO DOS SECUES, 
TRADORES. Viña a ser a cachi.m, 
ba pala paz, coa que aparece ta, 
rnén nos carteis das súas xoma, 
das. O mesmo que se mostra a 
Castelao rugando a sua boquilla 
en todas os das suas, coma se non 

houbera outras autocaricaturas 
dil máis adrede. Soio lles faltaba 
que puxeran abaixo: Las autorida, 
des sanitarias recomierydan ... 

Anque poideton poñer nos car, 
teis, pra aldraxalos, o retrato dos 
catro secuestradores despois de · 
cometer o expolio. Mesmo <liante 
da morada do poeta en Asados. 
Unha casa de perpiaño., con gra, 
nito ainda sin oscurecer polo 
tempo, dado que a edificación 
era máis ben recente; coma se 
aprecia na fotografia que conser, 
va dos catro expoliadores e coa 
que ilustréi sempre os meus arti, 
gos evocando aquela acción tan 
alpumada. 

Logo de verificado o expolio, 
con autorización de dona 
Pura, sería cando a vella 

rnestra pasou a ocupar un cuarto 
na planta baixa da casa de per, 
piaño. Convivindo amistosa.._ 

mente coa familia Mariño du, 
rante os seus días de descanso 
en Asados. Xa lle restaba alí só 
o indispensable pra residir: o 
leito, a mesa de noite, un arma~ 
rio. Trastos e papeis revoltos su, 
bíronos o faiado,. onde foron de, 
saparecendo. . 

• Ü RELATO DE MÁXIMO SAR. 
Distribuira dona Pura as suas per, 
tenencias entre· a nova casa de 
Lestrove e a máis vella que con, 
servaba en Rianxo. Unha casiña 
estreita a principio da rúa do Me, 
dio. Xa non se acordaba Borobó 
dista casa e do expolio que tamén 
fixemos nela, ata que relín, coa, 
renta e carro anos despois de es, 
cribilo Máximo Sar, o seu relato, 
Tras las huellas de Manuel 
Antonio. Onde nada canta do so, . 
posto asaltó á al~oba do pasa, 
mento; xa que asegura Maximí, 
no, inda hoxe, que o expolio non 
sucedeu na casa de Asados, senón 
na casiña de Rianxo. Acción que 
relata, con moito detalle, na se, 
gunda parte dise vello artigo, que 
transcribo' o pé da letra: 

"E por fin Rianxo. Un Rianxo 
domingueiro, onde na rúa do 
Medio as mozas lacen os· seus 
tráxes de festa aproveitando o 
escampo. 

''Roxelio franquéanos a entrada 
da casa na que viviu Manoel 
Antonio e, Olll1 cuarto do baixo, 
darnos comezo ao escrutinio, sen 
dilación, e cun perfecto reparto 
do traballo. Desde o comén apa, 
recen manuscritos do poeta, es, 
pecialmente cartas, das _ que gar, 
daba con agarimo o borrador. Os 
achádegos sucédense .sen inte, 
rrupcióh: textos literarios inédi, 
tos; outros que proban a patemi, 
dade dos escritos aparecidos na 
prensa sen sinatura; 4bros adica, 
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dos a Manoel Antonio, de auto, 
res cos que en vida tivo estreito 
contacto. Achamos tamén ob, 
xectos de uso persoal de patético 
valor: varias palpas; a maquina 

. de afeitar coa súa provisión de· 
coitelas, agora arcaicas; coitelos 
mariñeiros e... ¡son algunhas das 
medicinas coas que_ inultimente 
se tentou -a.tallar o seu mal! 

"Revelóusenos que Manoel An, 
tonio tiña paixórt de coleccio, 
nista. Coleccionaba selos e, na 
súa época xuveiül, reunia ero, 
mos e tapas de caixas de ·mistos 
que, sexa dito de paso, eran de 
mellar gasto que os que circulan 
hoxe. Realmente hai que lle 
agradecer á nai do poeta a coi,· 
dadosa conservación de todos 
est~s obxectos que de tanta uti, 
lidade serán ao Dr. García Sa, 
bell para a reconstrucción do ca, 
dro psicolóxico". 

Pasa lago Maximino .a louvar 
o estupendo xantar que 
despóis nos serviron na ca, 

sa da Chucha (onde eu parei .nal, 
gunhas vacacións dos anteriores 
veráns), pra terminar contando 
que "a segunda parte do noso pro, 
grama desenvolveuse en Padrón, 
na casa que na Trabanca de 
Abaixo posúe dona Pura Sán, 
éhez, nai de Manuel Antonio, na 
actualidade anciana e doente. En 
Padrón atopamos, entre outras 
moitas causas, nada menos que 
unha libreta de poemas inéditos". 

E Máximo Sar remata seu históri, 
co e admirable artigo, escribindo: 
Agora ten a palabra García,SaheU. 

E con istas palabras tarnén acima 
o relatorio do cómplice do secues, · 
troque xa dou a .cara, no pasado 
Xaneiro, na Rua de Abaixo. A 
de Rianxo, non a de Trabanca.+ 
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Até o 23 
diste mes 
podemos 

contemplar 
amostra de 

Roy 
Uchtenstein 

na 
Fundación 

Boriéda 
CORUÑA. 

O Trin ue · . 
Libros 

O último libro de Horácio Váz
quez Ríal, As leis do pasado, ex

plica as relacións entre a Máfia 
e a política na história arxenti
na e europea. Unha trama lite

rária que abastece aos leitores · 

dunha información exahustiva 
sobre este poder paraleÍo escrito 

por un autor que na sua grande 
obra Frontera Sur entrará a na

rrarnos a epopeia da emigración 

galega na Arxentina. + 

Allarb 
• EXPOSICIÓNS 

Musru ICONOGRÁFICO 
Foi inaugurado a semana 
pasada, na rua Castelao, 
cos fondos do médico alari
cano A.ser Seara e máis da 
metade das pezas son escul
turas ainda que tamén can
ta con relevos e pinturas. 

O Barco de V., 

• EXPOSICIÓNS 

o CíSTER NA ÜALIZA 
Ten como finalidade analisar 
as particularidades das mani-. 
festacións artísticas auspicia
das polos monxes· brancas do 
císter na Galiza durante case 
sete séculas. No Mosteiro de 

Xagoaza, do 14 de Abril até 
o 14 de Maio. 

SERES MÍTICOS . 
Poderemos contemplala na 
Casa da Cultura, até o 27 
de Abr il, producida por 
Edicións Xerais. 

J .M. BARBERENA 
Ten unha mostra dos seus 
tt.aballos, na Sala de Exposi
cións de Caixavigo e Ou
rense, onde permanecerá 
ate odia 29. 

Bue u. 
• EXPOSICIÓNS 

XOAQUIN GARRIDO 
Mostra de deseño e pintura 
deste preso que poderemos · 
ollar, até o 23 diste mes, no 
Aturuxo. 

•MÚSICA 

ALEHOP 
Son de Gasteiz e acaban de 
sacar o seu 32 traballo titu
lado ¡Alguien no quiere?, rit
mos como o hip-hop, house, 
raggamuffin, ska... e presen
tarano, o Domingo 16, no 
Aturuxo. Entrada 500 pta. 

Cambad.os 
• EXPOSICIÓNS 

ARTURO REBOIRAS 
Ten unha mostra da sua 
pintura,, na galería Borrón 4. 

Ca:rballiño 
•MÚSICA 

SOLISTAS DE ÜALICIA 
Orquestta. de Cámara que da
rá un concerto, o Domingo 
16, no Auditório do Conc.ello. 

Cariño 
•MÚSICA 

CAMERA.TA AD LIBITUM 
lste coro de cámara oferece 
un amplo concerto "a cape
lla" de música relixiosa, con 
entra.da libre, o Sábado 15 ás 
20 horas, na Igrexa ParroqÚitil. 

•TEATRO 

METAMORFOSIS 
Por Druida Danza o Domin

. go 16 na Casa da Cultura. 

A. Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
Semana adicada a Luis Bu
·ñuel na sua totalidade. Iste 
Xoves 13 pcx:leremai c.Ontem-

plar a fit!l Robinson CTUSoe 
(México-EE UU, 1952), 
adaptación relativamente fi
del da obra de Defoe. O Ven
res 14, as 19 horas e con en

. trada de balde, poderase ver o 
vídeo Contracciones intermi
nables, de Gaby e realizada 
niste ano, para logo, xa no 
horário habitual, volver a Bu
ñuel con El (México, 1953), 
onde Francisco, ' rico proprie
tário de coarenta e tantos 
anos, segue virxe e acude á 
igrexa con regularidade. Os 
seus delúios desencadearanse 
cando o fuga coa única finali
dade de ver unha muller que 
o fascina. O Sábado 15 será 
La iltuión viaja en tranvía, 
(México, 1953), na que To
bías e Juan, conqutor e cobra
dor do tranvía 133, que vai 
ser retirado do ser;vizo, de
ciden arranxalo e dar unha 
volta aproveitando a i.mpuni
dade da noite. O Martes 18, 
Una mujer sin amor (Méxi
co, 1951), onde unha muller 
nova, casada cun vello anti
cuário, pero namorada dun 
-enxeñeiro agrónomo, está a 
piques de fuxir ao Brasil con 
este, pero a enfermidade do 
corazón do marido e o medo 
a separarse do fillo, acaban 
por retela. E d Mércores 19, 
Abismo de pasión (México, 
1954), que conta como Ale
jandro volta, apó.5 de dez ana; 
de auséncia, á facenda onde 
viviu de nel1o adoptado pola; 
pais de Catalina, rico e deci
d ido a casar .con esta pero 
atópase con que ela xa ca50ll 

con Eduardo do que vai ter 
un filio. As sesións de Martes 
a V enres son ás 20: 15 horas e 
as dos Sábado ás 18:30. 

Lindsa.y_K.emp Company 

• EXPOSICIÓNS 

EXPOBECÁRIOS 2000 
Os do Museu de Arte Con-

temporánea Unión-Fenosa, 
Xosé C. Barros, Manuel 
Olveira e Carlos Rial, que 
podere.mos ollar na sede 
diste museu na Avd. de 
Arteixo 1 71. 

VELÁZQUEZ: 
A ARTE DE OLLAR 
Maitta. didáctica baseada en 
critérios pedagóxicos airi.xida 
a escolares mais aberta ao pú
blico en xeral, que se encon
tra, do 14 diste mes até o 2 de 
XulJo, no MUse!L de Belas Ar
tes. Composta dunha intto
dución, que inclue paneis ín
ter-activos con imaxes e tex
tos que cantan as diferentes 
etapas da vida do pintor, e 15 
seccións, que a través de re
producións permeten, crono
loxicamente, seguir unha vi
sión global da proclución ar
tística de Velázquez. Un dos 
cadros, El príncipe Baltasar 
Carlos, está realizado en 3 di
mensións para non videntes, 
habendo tamén unha ma
queta tridimensional de Las 
meninas. As visiras de grupos 
realizaranse co apoio de per
soal especializado, de Martes 
a Venres, ás 10, 11, 12 16,17 
e 18 horas prévia soUcitude 
no telf. 981 223 723. 

investigación está vencellada 
cunha intriga do Vatkano pa
ra evitar coi'iecer un evanxeo 
apócrifo coa verdadeira men
xase de Xesus de Nazarer. 

Xunto con Nuria Moreno, Marco 
Berriel, Femando Solano inter
pretarán Dreamdances, iste Xo
ves 13, ás 20:30 horas, no teatro 
Principal de ÜURENSE; o Venres 
14 ás 22:30 horas no Centro Cul
tural Caixavigo de VIGO; no 
Auditório Municipal Gustavo Freire 
de LUGO, o Sábado 15 ás 20:30 
horas· e no Palácio de Congresos e 
da Ópera da CORUÑA, o Do
mingo 16 ás 20:30 horas.+ 

FAMÍLIAS bo MUNDO 
É como se titula a mostra fo
tografica do estadounidense 
Peter Menzel que recolle 80 
imaxes coas que pretende re
tratar ás famfüas médias de 
30 países do mundo. Até o 
25 de Xufto na Domus. 

XAV1ER MUIÑOS 
É da vila coruñesa de Cam
bre e mostra os seus traba
llos pitóricos na Sala de 
Exposicións da Biblioteca 
"M. González Garcés". 

SALVADOR DALí 
Poderemos contemplar a 
most:ra adicada a iste autor 
na sala da Fundación La 
Caixa até o 23 de Abril. 

A. LANGOON CoBURN 
Con 22 anos é membro da 
Photo Secession, fundada por 
Alfred StiegÜtz, e que tanto 
contribui a elevar a fotogra
fía á categoría de arte de 
maneira definitiva A expo
sición reune unha escolma 
das suas paisaxes, retratos 
de artistas coetáneo.se estu
dos vortográficos, até Un fa
cer un total de 14 7 obras de 
Alvio Langdon (Boston, 
1882-1966), que poderemoo 
con<emplar na Fundación 
Barrié, aré o 4 de Xufto, en 
exclusiva para o Estado. Or
ganizada polo Museu Inter
nacional de fotografia e Ci
nema George Eastman Hou
se de New York. 

lLLAS DO PACÍFICO 
Que leva por subtítulo O le
gCldo españo~ poclémola con
templar, até o 15 de Maio, 
no Museu de Belas Artes. 

LEOPOLDO NóvOA 
Pinturas e gravados, das 3 
últimas décadas, deste ar
tista galego na Sala de Ex
pos icións de Caixagalicia, 
até o 23 de Abril. 

ROY LICHTENSTEIN 
"Imaxes reconocíbeis" unha 
das máis importantes e repre
sentativas 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 Consello Nacional para a 
Cultura e as Artes e o Museu 

Ale Hop, 
danlleoo 
hip-hop, 
house, 
raggamufñn, 
ska ••• e 
estarán, o 
Domingo 16, 
noAluruxo 
de BUEU. 

Joro 
Na sua r 
Oleiros, < 

ganizad: 
"Ocupa" 
de o reiv 
forma de 
pitalista, 
coma so 
trumentc 
dade e C· 

do Centr 
um espar;: 
colectiv• 
aponar, < 

instalar;:a 
pastos de 
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do Pal.ácio de Bel.as Artes de 
México e podémola ollar na 
Fundación Barrié, de 17 a 
21:30 h; até o 23 de Abril. 

•MÚSICA 

DALTÓNICOS & 
HIJOS DE CAIN 
Despois da actuación de 
The Zeros, o Praia Clube 
continua coa actuación dis
tes grupos composte1áns, o 
Mércores 19 ás 22:30 horas, 
por 800 pta. Unha hora an
tes será a presentación, en 
roda de prensa, .do último 
disco dos Killer Barbies. 

DO VER 
En concetto apresentando o 

' seu último traballo Late at 
night, iste Xoves 13 ás 21 
horas no Coliseum. Entradas 
a 1.500 pta. (venda anteci
pada), 1.3000 con carné xo
ve, e 1.800 na billeteira. 

Culleredo 
•TEATRO 

Ü CERCO 
DE LENINGRADO 
Será cenificada polo Tea
tro do Atlántico o Venres 
14 na Casa da Cultura. 

Burela 
•TEATRO 

MENOS LOBOS 
Sube ás táboas da man de 
Talia Teatro o Sábado 15 
na Casa da Cultura. 

•MÚSICA 

MARIAooCEo 
A cantante galega-portu
guesa estará, no Auditório 
MimicipaLo Venres 14 ás 21 
horas, mercede ao patrocí
nio de Caixa Pontevedra. 

A Estrada 
•ACTOS 

MANlFEST AClÓN 
O Sábado 15 ás 20 h; a AMI 
convoca unha manifestación 
sob o lema Espanha reprime 
a defessa da cerra pola con
dea de tres persoas, duas de
las da AMI, polos incidentes 
rras un zuízo relacionado con 
Vila a. Ás 23 horas habera 
un concerto coa partici· 
pación de Nen@s da Revol
ta, Skarnio e Fusquenlha. 

• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL DOCAMPO 
Colga os seus lenzos, até o 
15 de Abril, na galeria Sar
gadelos. 

MÚSICA PARA VER 
Encóntrase na Sala de Ex
posicións de Caixavigo e 
Ourense até o Domingo 30. 

•TEATRO 

A VlAXE DE LOLA 
Dramatización a cargo de 

Jornad.as pela okupa~io 

•CINEMA 

A ÉPICA 
DO PERDEDOR 
Ciclo que se leva a cabo 
no teatro Principal, do 11 
ao 16 diste mes, e no que 
ainda podemos contem
plar Sidney, de Paul Tho
mas Anderson; O barbei
ro de Sibéria, de Nikita 
Mijalkov; Ghost Dog, de 
Jim Jarmusch; Jakob the 
Liar, de Peter Kassovitz; 
Santitos , de Alejandro 
Springall; e Solas, de Be
qito Zambrano. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜRANELL:O ELIXIR 
• DO ALQUIMISTA 
AMPARO SEGARRA: 
COLAXES 
lnaugúrase ista mostra, o 
Venres 14 ás 20 horas, na -
Fundación Granell cun 
concerto da Camerata 
Viguesa, con Armando 
Toledo. 

CARTOGRAFIA 
DA GALIZA 
A dos séculas XVI ao XIX da 
colección Puertas-Mosque
ra no Coléxio de Fonseca. 

ÜSÚLTIMOS 
DE FILIPINAS 
Cento cincuenta fotogra
fias, moitas inéditas, ade
mais de enrrevistas cos des
cendentes dos integrantes _ 
do Destacamento Baler, que 
defenderon unha igrexa 
durante un ano após ter re
matada a guerra, compo
ñen esta mostra coa que se 
pretende desmontar a vi
sión que o franquismo deu 
diste feíto. No Centro Só
cio-Cultural de Vite, até fi
nais de mes. 

ENTREA 
FIGURACIÓN E 
A ABSIBACCIÓN 
Correspondente aos anos 
80-90, podemola contem
plar en San Domingos de 
Bonaval até final de mes. 

FOTOGRAFIA 
EsPAÑOLA 
CONTEMPORANEA 
Denominada "Proposta 
99", poderémola ollar, na 
Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galicia, 
até o 29 de Abril. 

EDUARDO CHILLIDA 
O escultor donostiarra reu
ne perta de 80 obras a tra
vés dun percorrido crono
lóxico que serve para apre
zar as distintas etapas da 
sua obra plástica. Obra so-

Alalá Producións, o Venres 
14, no Auditório Municipal. 

•MÚSICA 

CORO KONT AKlON 
En concerto, no teatro 
Principal, o Luns 1 7 ás 21 h. 

Fe.rrol 
• EXPOSICIÓNS 

ÁLVARODELA VEGA 
Adicouse ao cómic, o graf
fiti e sobre todo á pintura, 

bre papel: debuxos e for
mas onde o collage toma 
unha nova forma do con
cepto escultórico; T erras 
chamotas: obras realizadas 
en terra cocida; Modelos: 
maquetas realizadas en pe
q uenas dimensións; ade
mais de outra pezas de 
aceiro, ferro, alabastro ou 
granito. Na Sala "i. Diaz 
Pardo" do Auditório de Ga
liza do até o I1 de Xuño. 

HEUREKA, CENTRO 
FINÉS DA CIÉNCIA 
Ordenadores, teléfonos 
móbiles, interne t ... a tec
n o lox ia pódese utilizar 
sen coñecer o seu funcio
n amen to, polo que ista 
exposición, denominada 
"Comunicación", tenta 
explicar, de maneira pFá
tica, ·en que consisten is
tes cámbios revolucioná
rios. Non só presenta a 
tecnoloxia da informa
ción senón tamén a inte
racción humana e a co
municación animal. Até 
o 3 de Xuño no Museu do 
Pavo Galega. As visitas de 
grupos terán que ser con
certadas ca Depatamento 
de Educación no telf. 981 
583 620. 

•MÚSICA 

REAL FlLHARMONIA 
DAGALIZA 
Oirixida por Maximino Zu
malave, dará un Concerto 
Didáctico o Xoves 13 ás 11 
horas coa Sinfonia da Canta
ta BWV 14 7, Badinerie da 
Suite n 2 2 BWV 1.067, Co
ral da Cantata BWV 14 7, e 
Suite n 2 3 BWV 1068, to
das elas de] .S. Bach 

FABULOSOS 
CAOILLACS 
Xunto con Macaco, El 
Hombre Gancho e Gue
rrilla Gorila, iste Xoves 
13 ás 21 horas no Pavi
llón de Santa Isabel. En
tradas por 1.800-na bille
teira, 1.500 antecipada e 
1.200 para estudantes. 

CORO KONT AKION 
O Martes 18 ás 21 horas, 
no teatro Principal. 

agora ten unha mostra de 
escultura galeria Sargadelos 
até o 3 de Maio. 

•MÚSICA 

CONCERTINAS E 
CAVAQUINHOS 
Os Cavaquinhos, grupo de 
música popular portuguesa 
de concertinas e cavaquin
hos de Vila Nova de Cer
veira, dá un concerto, con 
entrada libre, na Fumlilfom 
Artábria (Madalena 31), o 
Sábado 15 ás 22 horas . 

THEENGLISH 
CoNCERT 
Dirixida por Trevor Pin
nock,e con Howard Cro
ok coma tenor; Raimund 
Nolte, barítono; Carolyn 
Sampson, soprano; Diana 
Moore, contralto; Ge
raint Roberts, e Robert 
Johnston , tenores; e 
Brindley Sherratt, baixo, 
o Venres 14 ás 21 horas, 
no Auditório da Galiza. 

ABERTOS DE CÁMARA 
O Martes 18 a partir das 
ZO horas no Auditórío 
da Galiza B Switalska, 
violoncelo, e A. Smeu, 
no vilolino, interpreta-

. rán o Duo para violoncelo 
e violino de Z. Kodaly. E 
R. Reina e l. Oltai-, vio
linos; T. Sadykov, viola; 
B Switalska, violoncelo; 
e K. Kabakli, piano, fa 
rán o proprio co Quinte
to en la maior op. 81 B 
155 de A. Dvorak. 

•TEATRO 

A BULRA DO GALO 
De Roberto Vidal Bolaño 
e cun amplo repano, can
ta "a vida e amores de 
Don Esmeraldino da Cá
mara Mello de Lima e 
Galo de Portugal" . Go
produción do Centro 
Dramático Galega, Tea- · 
tro do Noroeste e o Cen
tro Dramático de Viana 
do Casrelo, poderemola 
ollar no Salón Teatro até 
o 30 de Abril con fun- ; 
cións, os Mércores, Xoves 
e Domingos ás 18 horas; e:· 
os Venres e Sábaaos ás 
21. Entrada única 1.000 
pta. a inda que existen · 
distintos descantas dos 
que informan no telf. 981 

-5 81 111, onde tamén ·se 
poden facer reservas de 
localidades. 

•XORNADAS • 

EUROPA MUNDI 
Iste foro s~bre a- constru
ción de Europa, Democrá
cia e Globalización na sua . 
iii sesisón, . do Xoves 13 ao 
Venres 15, que se celebra 
no Auditório da Universi
dade, acolle Política de te
lecomunicacións e socie
dade da información na 
Europa: os cámbios dunha 
década, coordenado por 
Jacint Jordan e coa partici
pación de' Antoni Alabau, 
Johannes M. Bauer, Mar
tín Cave, Massimo Co
lombo, Volker Schenei
der, Joan Subirtas, Mark 
Thacher, Thierry Vedel e 
Raymond Werle.• 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MATALOBOS 
Ten un ha mostra da sua 
pintura, titulada A perver
sión do espectáculo, na sala 
Almirante (Reina 1), até o 
23 diste mes. 

Ü DEBUXO NO S. XX 
Máis de setenta obras a 
través da que podemos co
ñecer as diferentes pautas 
que o deseño marcoü se-

Na sua IV edir;ao, celébram-se em 
Oleiros, do 19 ao 22 diste mes, or
ganizadas pelo Centro Social 
"Ocupa" e tenhem como finalida
de o reivindicar a ocupar;ao como 
fonna de luta perante o sistema ca
pitalista, afirmando o compromisso 
coma sociedade civil, e como ins
rrumento para fomentar a criativi
dade e combatividade. O recinto 
do Centro Socia~ Okupa da ria será 
um espar;o .aberro para as pessoas e 
colectivos que tenhan algo que . 
aponar, estando disponível para a 
instalar;ao de mesas informativas, 
postos de venda de material cultu-

ral, produtos artesana is-_ .. Potlem 
pedir informar;ao nos telf. 981 614 
620 (Ramiro ou Paulo), ou 649 
762 289 (Lui), ou na ruado Xa
brón ou da Riveira s/n 15 .1 72 de 
Perilho-Oleiros. No que respeita ás 
actividades istas sao: 4ª feira (Mér
cores) día 19, ás 20 horas, concerto 
de hip-hop com Juglares Castella
nos, de Valladolid; La Hostia en 
Verso, da Corunha; e Cinco Tale
gos, de Ordes; ademais de micro e 
mural livre, entrada a 400 pta. Na 
5ª feira (Xoves) dia 20, de 16:30 a 
18:30 horas, mesa redonda sobre 
Auto-gestan e Cooperativsrrw com 

Heliofilas, de Pontecaldelas; A Ca
sa da T erra,de Antas de Ulha; e A 
Cova dos Ratos, de Vigo; de 18:30 
a 19, chá e conta-cont0s; de 19 a 
21 horas, mesa redonda sobre Or
ganÍZafOeS Anti-repressivas com 
JUGA e PreSOS; ás 21:30, con
certo HC com Fun People, da Ar
gentina; Meninh@s da Rua, da 
Corunha; e Cementerio Show, de 
Santander, entrada 400 pta. Na 6ª 
feira (Venres), ás 15 horas, jantar 
vegano por 400 pta; de 17:30 a 
19:30, mesa redonda- obre Música 

go; Sons d; Lui~, de Vigo; Vícti
mas del Progreso/Crímenes de Es
tado, de Madrid; e ás 20 horas con
cetto HC com Lágrimas y Rabia, 
de Madrid; Psichotropic, d' A 
Guarda; e No Más Dolor, da Co~ 
runha, e entrada por 400 pta. E ja 
para rematar, o Sábado 22, de 17 a 
19 horas, mesa redonda sobre a 

· Okupafao com-·representar;oes -
estatais; e ás 20 horas concerto rock 
com Skacha, de Vigo e Konflikto, 
da Corunha, entrada 300 pta. Ha
berá festa tecno, de balde, tras o 
concerto. Bono Popular, nao senda 
comedor, por 1.000 pta.+ 

. anti-comercial com Kañacore, da 
Corunha; Lixo Urbano, de SañÍ:ia; -
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gundo os ínovimentos ar
tísticos ::i,o longo do século. 
Da arte figurativa á abs
tracta. No Museu Provincial 
até o 30 de Abril. 

MOMÉNTOS 
ESTELARES DA 
V ANGARDA ESPAÑOLA 
Poderémola contemplar na 
sala da Fundación Caixa 
Galicia até o 15 de Abril. 

•MÚSICA~ -
,.....----;; 

ELISEO PARRA -
Oferecerá un concerto, den
rro do ciclo "Músicas lbéreri
cas" p~trocinado por Lugo 
Cultural 'iste Xoves 13 ás 21 
horas no Auditório Gustavo 
Freire con entrada gratuíta. 
Natural da província de Va
lladoJ:rd, comezou a andaina 
musical a finais dos sesenta 
como bateria-cantante en 
grupos de rock, desde aquda 
e despois de moitas xiras e 
distintos grupos, colaborar 
con Mª del Mar Bonet, Ma
rina Rossell, O. Montllor, 
Gato Pérez, Elisa Serna, La 
Gira, Mª Salgado ... desem
boca no seu último tr-aballo 
de nome Trib~s . Hispanas~ 
que represnta un fito -1)8. rmi- _ 
sica étnica española e que 
acadou o Prémio Villa de 
Madrid 99. A sua formación 

: está composta por Rsha 
Sheikheldin, percusión e 

·. voz; Xavi Lozáno, saxo, frau
ta e. voz; Dimitri Psonis, bou
zouki, ud, saz e peréusión; 
Peter Oteo, contrabaixQ; 
Eduardo LaguiHo, teclados, 
percusión,. guitarra e voz; e 
por el mesmo, coa voz, guita
rra, laude e percusión. 

~•TEATRO 

Ü CONTRABAIXO 
No Auditório Municipal 
"T. Ballester'', iste Xoves 
13 a cargo da compañia 
Balea Branca. 

M.eañ.o 
•MÚSICA 

TREIXADURA 
Presentan o seu disco Unha 
noite no muíño, o Sábado 15 
ás 23 horas, n' A Taberna de 
Cancela en Xil. 

Moaña 
•MÚSICA 

ALICIA RIVERA 
É uruguaia, pon a voz, bari
deneón, e a guitarra e esta
rá, o Sábado 15 .ás 23. horas, 
no Ca/e-teatro do Real. 

•TEATRO 

ATREZZO 
Subirá ao cenárlo do cine 
Veiga, o Martes 18 ás 23 
horas. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

J .L. PÉREZ ALÁEZ 
Colga as suas pinturas, até 
o 24 de Abril, na galeria 
SargaddDs. 

Ourense 
•CINEMA 

ROCCOE 
I SUOI FRA TELLI 
Que ven senda Rocco e os 
seus irmáns, de Luchino 
Viscon ti (1 tália-Franza, 
1960), melodrama sobre 
unha família humilde, fita 
fundamental na carreira de 
Visconti e unha das máis 
lembradas. Organizado po
lo Cine-clube "Padre· Fei
xó'', na Casa da Cultura is
fe Xoves 13 ás 20:30 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

JosÉMª BAEZ 
De afán perfeizonista e minu
cioso, realiza unha pintura na 

. que a: escrita participa enteira
mente (inicialmente compar
te poesia e pintura). Nesta ex
posición podemos contemplar 
5 pezas, das 13 iniciais; da sua 
obra Retablo, unha segunda 
_'.lección francesa, e unha ter
ceira na que recria a pintura e 
a liter~. Inaugurase iste 
V emes Wáa'tO h0ras na gale
ria/Marisa. MáfuTiórí' onde per
manecet(.,até o T6 de Maio. 
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Os n.osos escritor~s· 

Campaña da Dirección Xeral de Promo
ción Cultural da Consellaria de Cultura 
que tenta achegar aos criadores ao públi
co, e de maneira especial ao alunado de 
Ensino Meio. No que respeita a Lugo 
poderemos escoitar, iste Xoves 13 ás 
15:30 horas, no Instituto d'A PONTE~ -
NOVA, a· Xavier Rodríguez Bárrio; día 

' no que tamén estarán Alfredo Conde 
no Instituto· "Lucus Augusti" de LUGO 
ás 12; e ·Miguel Suárez Abel no Institu
to de RIBADEO, _tamén ás 12. • 

X.e. FoÉz. SEOANE &. 
A. GLEZ. CAPORALE 
O primeiro, Xosé Carlos, é 
pÍI}tor e o segundq, AJ.e~an: 
dro, gravador, e podemos con
templar as suas obras . na gale
ria Visol até o 18 de Abril , 

XAIME PIÑEIRO 
O ourensán mostra máis de 
trinta cadros, na galeria 
Sargadelos, até final de mes. 
Expresionismo abstracto 
con toques simbólicos. 

CON BEMPOST A 
O edifício Politécnico do 
Campus alberga unha mos
tra de artistas como Flo
réncio de Arboiro, X. Ore 
Claro, Arturo Baltar, 
Quesada fillo entre outros 
a pral de Bemposta. 

CAJU,OS BÓVEDA 
Cesurano de nacéncia e 
bonaerense de residéncia. 
expón parte da sua obra-no 
Liceu até o 15 diste mes. 

TUTANKHAMON 
As imaxes do descubl'i
mento do tesauro baixo o 
deserto exípcio, na Sala de 
Exposición da Aula de Cul
tura de Caixavigo e Ouren
se, até o 29 de Abril. 

J. LORENZO MACIAS 
Mostra a sua pintura, até o 
15 de Abr.il. no Ateneu. 

Pontee eso 
•CINEMA 

TÁXI 
Organizado pala Asociación 
Cultural Xuvenil "Monte 
Branca" dentro do proxecto 
Xove 2000, a partir das 
22:30 harás proxectan iste 
Venres 14 American Pie. 

•MÚSICA 

LIAM O'CEALHIGAM 
Músico irlandés que lle pega · 
á gaita, whiustle e á guitarra 

·-
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flamenca e que estará o Sába
do 15·no local da Asociación 
Culrural "Monte Branco". Is
ta mesma entidade organiza.a 
proxección da fita American 
Pieo Venres 14. 

Pontevedra 
•CINEMA 

EsCOLA DE IDIOMAS 
Encóntrase en Celso E. Fe
qeiro e os distintos departa
mentos programan proxec
ci óns de fitas como por 
exemplo a 22 parte de Fidd
ler on the roof O violinista 
no tellado, iste Xoves 13; ou 
o documental Assisi e 
L'umbria/Costa Smeralda e 
Gallura/Firen:te e dintmini., 
o Venres 14 ás 18:30 horas. 

En rota-
A COLA DO MERO 
O Colectivo Camíños, da Coruña, orga
niza unha saída, o Domingo 23 de Abril, 
de 10 a 14 horas, para o que hai que estar 
na porta da Estación de Autobuses ás 
9:50, á fraga de Cecebre, a onde chega o 
Mero desde as chairas de Curtis, ali re
mansa e dá vida e alimento ás colónias 
de paxaros que fuxen da dura ~vemada. 
Máis información no telf. 696 507 825. 

EN BIO A SAN MARTIÑO (MOAÑA) 
Desde Pontevedra, volta ao Morrazo, o 
Domingo 16, organizada pola Fund+ici6n 
Rotas do Románico.• 

• EXPOSICIÓNS 

EsPAZOS AL TERNA TNOS 
Podemos ver as fotografias de 
OJalla Garcia na taberna O 
Quinteiro (Ponte Bora); a 
pintura de DaVid Louzán, na 
taberna Feira V ella; as fotos 
de Jorge Branco, na cafeta
ria O Griffon; a:s pinturas de 
Antón Cabaleiro no pub 
Atrium; e os gravados de Xo
aquin Morales na Mandrágo
ra. Todas as mostras desde o 
Venres 15 até o 31 de Maio. 

SUSANA PAZOS & 
X.M. TORRES 
Mostras os seus óleos acríli
cos ~a Sala de Exposición 
do teatro Principal desde o 
Luns 17 atéo ·27. 

PA1SA 
Mostra de pintura, até o 15 
diste mes, na Sala de Exposi
cións de Caixa Pontevedra. 

X. RANCOLFE VILARIÑO 
Ten unha mostra da sua 
pintura na sala T euero até 
o 23 diste mes. 

CASTELAü E O TEA
TRO: CENOGRAFIAS 
Organizada polo Museu de 
Pontevedra en colaboración 
coa Fundación Banié, pode
mos contemplala no Edificio 
"Sarmiento" do museu pon
tevedrés até o 23 diste mes. 

CHELO MATESANZ 
"En ocasións a arte está on
de menos se espera. Moitas 
veces non só depende do ar
tista, senon doutras cinr
cunstáncias que lle son alle
as e que, a miudo, veñen da 
man da casualidade", palav
ras da propria Chelo que po
den valer para presentar a 
sua mostra na galeria Anexo. 

Feiras e Festas 
FESTA DA RAIA 
Na sua VI edición, terá, Íugar do Venres 14 
ao Domingo 16, en Pononovo (Sanxenxo) . . 

FEIRA oo VIÑO DE AMANrn 
Celebrarase a XX edición, o Sábado 15 e 
Domingo 16, coa panicipación de 25 co
lteiteiros, na Praza do Concello en Sober. • 

Convoca.tórias 
UNHA OLLADA -NOVA SOBRE · 
CASTILA O 
Convocado pola Fundación "Galiza 
Sernpre" coa intención de conqi.buir ao 
coñecimento e difusión da figura inte
lectual e política de quen fora persoiro 

_ do nacionalismo galega, na primeira 
metade do século, para reivindicar a vi: _ 
xéncia do seu compromiso. Admitiranse 
obras en tres modalidades: fotografia, ví
deo (ambas en preto ·e branca ou cor), e 
cartaz (técnica livre). Poderán participar 
aquelas persoas que o desexar, de entre 
14 e 30 anos, cumpri,dos durante o 2000. 
Os textos, de os haber, serán en galega. 
Máximo de duas obras por modalidade. 
Os traballos deben ser orixinais, inéditos 
e non estar premiados con anteriorida
de. Identificaranse cun título ou lema e 
~ acompañados de plica que incluirá 
o boletin de inscripción, e fotocópia do 
DNI. As fotos virán montadas en forma
to consistente (recoméndase 40 x 50 
cm.) co lema por tras; as dimensións 
máximas 'serán de 30 x 40 e as mínimas 
de 18 x 24 cm. Os cartazes, en formato 
vertical ou horizontal, medirán un ri-iá
ximo de 100 x 100 e p~sentaranse en 
formato consistente. Os vídeos serán en 
VHS e non excederán de 10 min. A or
ganización non se responsabiliza de ro
turas ou extravios. As obras gañadoras 
ficarán en poder da Fundación. As obras 

- · entregaranse ou enviaranse á Fundación 
GalizaSempre Avda Rcxh:.íguez de Viguri 
16, baixo 15.702. Santiago de Compos
tela. Telf. 981 554 200. Fax 981 555 

342. O prazo de admisión remata o 30 
de Xuñó diste ano. Haberá un 1 2 prémio 
de 75.000 pta en cada modalidade e un . 
total de 5 accésit de 25.000 pta. Unha 
mesma persoa non poderá receber máis 
de un prémio, algun dos cales poderá ser 
declarado deserto polo Xúri. Os partici
pantes seleccionados receberán un di
ploma acreditativo da participación. A 
Fundación poderá ,editar un catálogo e 
organizar unha exposición itinerante co
as obras seleccionadas_. O fallo darase a 
coñecer en Xullo diste ano. 

Il CERTAME DE POESIA 
"ANTÓN ZAPATA GARCIA" 
Convocado pola Agrupación Cultural e 
Deportiva "Ria de Laxe", poderanse 
presentar un poema ou conxunto de po
emas que terán 100 versos de extensión 
máxima e 50 de mínima. Deberán ser 
orixinais, inéditos, non premiados en 
calquer outro tipo de concurso e estar 
escritos en galega. Enviaranse nun so
bre pechado sen remitente ou indica
ción algunha referente á personalidade 
da persoa autora ao local da Aso
ciación, Avda. de Cesáreo Pondal 28 -
4. 15.117 de Laxe (A Coruña), antes do 
20 de Xuño de 2000. No interior do so; 
bre acompañarase unha plica co nome, 
enderezo, idade e telf. de contacto do 
autor. Os prémios fallaranse o Sábado 
15 de Xullo no Salón de Actos do Con
cello e consistirán nun prirneiro, con
sistente en 30.000 pta, e accésit para.os 
catro seguintes; na categoría infantil, 

menores de 15 anos, consistirá nun lote 
de libros para os dous primeiros. O Xúri 
poderá conceder .unha Mención Espe
cial de Honra e deixar desertos alguns 
dos prémios. A entidade convocante re
sérvase o direito de publicar calquer dos 
traballos presentados. 

PRÉMIOS CASA DA CIÉNCIAS 
DE DIVULGACION CIENTIFICA 
Van pola xiii edición e están convoca
dos pola Casa das Ciéncias da Coruña 
que concederá os Prismas de Bronce aos 
mellares traballos nas modalidades de 
Vídeo (2.000.000 pta.); Libros Edita
dos; Textos Inéditos (l.000.000 pta.); 
Traballos en Soporte Informático; e 
Traballos Periodísticos (l.000.000). O 
Xúri podererá outorgar un Prémio Espe
cial a traballos, persoas ou institucións 
que se teñan significado pola conttibu
ción á divulgación científica, asi como 
deixar calquer dos prémios desertos, de 
non considerar os traballos presentados 
coa calidade de ahondo. Os prémios en
tregaranse no transcurso dun acto que 
terá lugar o Sábado máis próximo ao 15 
de Novembro. O prazo de admisión dos 
traballos remata o 31 de Agosto de 
2000 ás 12 horas, non sendo o de Libros 
Editados que o fará o 21 de Xuño ás 12 
horas. Máis información na Casa das 
Ciéncias: Parque de Sta . Margarida, 
15.005 A Coruña. Telf. 981 271 828; 
Fax 981 277 777. Internet: www.ca
saciencias.org ou a través do correo 
electrónico polo@casaciencias.org 

VII BIEN& DE PINTURA 
BALCONADAS 
Organizado polo Concello de Betanzos, 
consta de un 12 p~émio dotado con 
500.000 pta; un 22 con 300.000; un 32 

con 200.000; catro accésit de 100.00; e 
un prémio por votación popular con 
100.000 pta. Poderán enviar unha ou 
duas obras, para a sua escolma, calquer 
artista sen nengunha outra limitación. 
As pinturas deberán ter sopone flexíbel, 
estar realizadas con produtos inalterá
beis á auga e sen partes rí:xidas que poi
dan fender pola acción do vento. As 
medidas mínimas son de 120 x l 7U cm. 
e máxima de 150 x 250 en formato ver
tical ou horizontal. Enviaranse, sen bas
tidores, barras, fitas, etc, levando na 
pane posterior direita, abaixo, o nome 
do autor, enderezo e teléfono. Dado que 
as obras exporanse nos balcóns da cida
de e á intempérie, a organización non se 
fa¡ responsábel do deterioro ou perda 
delas. O prazo de entrega vai do 20 de 
Maio ao 5 de Xullo diste ano. O envio, 
a portes pagos, farase á Vll Bienal-Bal
conadas. Edifico Arquivo. Praza dos Ir
máns García. 15 .300 Betanzo.5 (A Co
ruña). A inauguración da mostra reali
zarase o 14 de Xullo ás 13 horas. As 
obras poderanse retirar do 20 de Agosto 
ao 5 de Setembro. A partir dista data 
procederase á devolución, a portes debi
dos, podendo indicar a empresa e e 
meio de transporte preferido. As obras 
premiadas e os accésit pasarán a pro
priedade do Concello. • 

CASTILA O CAMERATA AD LIBrn.JM 
PARA CRIANZAS Iste coro de cámara oferece 
Mostra deseñada por Pepe un amplo concerto "a ca-
Carreiro e na que através de pella" de música relixiosa, 
deseños e textos explicativos . con entrada livre, iste Xo-
nos aclaran a vida do ilustre ves 13 ás 20:45 horas, na 
nacionalista. No Pazo da igrexa ch! Sta Maria. 
Cultura, promovida por ·iste 
periódico e o Concello pon- •TEATRO 
tevedrés, até o mes de Maio. 

EL CARPINTERO 
• LEITURAS DENAZARET 

Polo grupo de teatro Aru-
ABRIL DOS LIBROS me, o Mércores 19 ás 21:30 

rio Municipal, o Sábado 15 
ás 20:30 horas. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

PROXECTO ENARTES 
Cincocentos anos do descu-
brimento do Brasil O Colé-
xio Fonseca acolle obras de 
vinte artistas plásticos brasi-
le iros. 

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. 

Xuruco MARTIÑo 
Titula .,Batente" a colee-
ción de pinturas que pode-

bre Polfticas culturais e rol 
das administracións por Xo
sé M . Pazos, dramaturgo e 
Directos amador. E ás 1830 
horas, nova mesa redonda 
sobre Alternativas para a 
normalización e o desenvol
vimento a cargo de Afonso 
garcia Penas, coordenador 
de grupos amadores; Luís 
Glez. Ramos, do Liceu Ru
bia Barcia de Ferrol; e Ma
nuel da Silva, do grupo Es
coitade de Vigo. 

Ao longo diste mes o Con- horas no teatro Principal 
cella· ven desenvolvendo tm con entrada de balde 
amplo programa de activida-
des, como por exemplo, as O Porriño levadas a cabo, os Sábado e 
Domingos por Pavis Pavos, 

•MÚSICA Grupo Expresión, Miro 
Magariños e Teatro Akatro 

CORO KONT AKJ.ON con contacontos e teatro po-
las ruas da zona monumen- Dá un concerto, o Venres 

tal. O Venres 14, Marisa 14 ás 21 horas, na lgrexa 
Núñez presentará A cebra Paroquial. 
Camila e o seu proximo libro 

Póvoa. de T., O pit.o cairo, e o Venres 28, 
Manuel Lourenzo farao con 
Animais de comJxtñia e A leí- •TEATRO 
teira. Ambas na biblbteca 
de Monte Porreiro. E Do- A YIAXE DE LOLA 
mingo 16, ás 18:30 no teatro 1 Obra que representará Ala-
Principal, estrearase a obra lá Producións o Domingo 
de Miro Magariños O vende- .16 na Casa da Cultura. 
dor de pa.xaros. 

•MÚSICA Red.ondela 
DANY SILVA •MÚSICA 
Autor e compositor cabo-
verdiano, trae o seu novo CORO KONT AKJ.ON 
disco Tradü;iio, producido Dá un concerto, o Domin-· 
por Rui V eloso e coa partid- go 16 ás 21 horas, no Audi-
pación de Carlos do Carmo, tório da Xunqueira. 
Sara Tavares e African Voi-
ces, o Sábado 15 no P~o da Ribeira Cultura ás 21 horas. Entrada 
a 500 pta. no· teatro Principal,. 

• EXPOSICIÓNS 
RE& FILHARMONIA 

ENTORNO E FUTURO DE G&ICIA 
Dirixida por Maximino Zu- - Inaugurada o pasado Xoves 

malave, en concerto o 6, podémoia visitar no Au-

Venres 14 ás 12 horas no ditório Municipal. 

Pazo da Cultura. Entrada 
•MÚSICA 600 pta. 

ÓscAR LóPEz PLAZA MARIA DO CEO 
Dá un concerto, fundamen-Dará un concerto de guita-
talmente fados, o Mércores -rra acústica iste Xoves 13 
19 ás 20:30 no Audit6rio. ás 20:30 horas no teatro 

Principal. 
O Rosal 

Luís ÁLV AREZ & 
GEORGUIFEDORENKO •TEATRO 
Dan llll concerto de violino e 
piano, o Sábado 15 ás 20:30 ATREZZO 
horas, no teatro Principal,. Subirá ás táboas do Auditó-

SEBASTIAO SALGADO 
Podemos ollar unha mostra 
das obras <leste coñecido 
fotógrafo brasileiro, no 
CentTo Don Bosco, titulada 
Yerra a partir do Venr~ 14. 

ANA VILARRASA & 
MIQUELMONT 
A madrileña, instalada en 
New York, iniciouse na fo-
tografia para devalar cara a 
pintura e a esclfltura, as 
suas obras andan pola con-
tención, austeridade, ex-
presividade e a irregulari-
dade xeométrica. O barce-
lonés, radicado en París, fa¡ 
unha anáhse da pintura a 
través da color, a matéria e 
o xesto. Na galería Trinta, 
onde poderemos contem-
plalas até o 4 de Maio. 

CHELIN 
Ten unha mostea de pintu-
ra, no Coléxio de Arquitectos. 

FRANCISCO LEIRO 
O coñecido escultor galega 
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. 

EusA-SIGHICELLI 
Ainda que nacida en T ori-
no en 1968, vive e traballa 
en London e ista é a pri-
meira mostra individual 
que consta de .24 obras re-
sultado dun proxecto espe-
cífico realizado tras unha 
visita a Santiago, série de 
fotográfias a cores monta-
das sobre plexigás con cai-
xas de luz, ademais de duas 
paisaxes, nebulosas e difu-
mindas, dos arredores da 
capital galega. Até o 28 de 
Maio no CGAC. 

mos contemplar na galeria 
SCQ até o 19 de Abril. 

•MÚSICA 

XENREIRA 
Están iste Xoves 13 en 
concerto na sala NASA a 
partir das 22 horas. 

•TEATRO 

NoITE EN AcnóN, 
CORKS EN CONVULSIÓN 
É unha performance musi-
cal da man de Flexo+Pro-
zack da que poderemos dis-
frutar o Venres 14 na sala 
NASA a partir da 22 horas. 

DIÁRIO 
Promovida por Amnistia In-
temacional, estrease, na sala 
Galán, iste Xoves 13 e 
Venres 14 ás 22 horas. Di-
rixida por Pedro Rubín, es-
tá interpretada por Teresa 
Horro, Mí! Consuelo Mt-
ne:i. Raul Varo, César 
Cambeiro e Gena Baamon-
de, é dicer Teatro Galileo. 

TEATRO AFEIZOADO: 
SITUACIÓN E 
PERSPECTIVAS 
Xomadas coordenadas po 
Manuel F. Vieites que se le-
varán a cabo o Sábado 15 
no Consello da Cultura Ga-
lega. Ás 10:15 horas será a 
conferéncia de Manuel F. 
Vieites sobre Gmceptq, ti-
poloxias e finalidades. As 12 
haberá unha mesa redonda 
sobre Problemáticas e nece· 
súlades coa participación de 
Artur Trillo, monitor dos 
Concellos de Cee e Malpica; 
Ricardo Gil, Director do 
grupo Badius de Zas; Begoña 
Muñoz, Directora de teatro 
escolar de Ourense; e T arei-
xa Campos, de Teatro do 
Achádego de Lugo. Ás 
16:30, nova conferéncia so-

A Rede 

• 
................. _...,.,. ... _ ............ _ 

...... _ .. ..,..............., == 

USUARIOS GALEGOS DE ICQ 
www.geocities.com/ Atea5 l/Orion/1933 
/lcq-g.html 

O lCQ é un médio irnediato de lócali,, 
zación e de chat dos usuários conecta
dos nese momento á rede. Nesta páxma 
figuran os usuátios galcgos ordead s por 
comarcas. Se quer figurat ten que darse 
de alta, A páxma indue un manual de 
qso e a fortna. de aceso. • 

Sanxenxo 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL VILLARIÑO 
Mostra a sua pintura, até o 1 
de Maio, na galería I1lar Parra. 

Vigo 
• CONFERÉNCIAS 

ACTIVIDADE TEA lRAL •.. 
Nos últimos cincuenta anos 
en VigÓ, mesa redonda pre
sentada por Francisc.o X. Gil 
e con Xosé M. Garcia Pi
cher, Maximino F. Keizán, 
Xoán Bravo e Xerome Cale
ro, iste Xoves 13 ás 20 horas 
no Auditório de Caixa Galicia. 

GUERRA 
DA INDEPEDÉNCIA ... 
Os líderes guerrilleiros na 
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nosa bisbarra" a cargo do 
Secretário-Conservador do 
IEV .Lalo Vázquez Xil, iste 
Xoves 13 ás 20 horas no 
Círculo Mercantil, comemo
rando a Reconquista. 

Trece gat:os rock 
Festival que se celebrará en Melide (A Co
ruña), iste Mércores 19 ás 20:30 horas con 
Porretas, Lujuria, A Palo Seco, Los Feliz, 
The Kambotes e Mestizaxe, no Pavillón 
Municipal e con entradas a l. 700, anteci
pada, e 2.000 pta na billeteira. Para máis 
información podedes dirixirvos ao correo 
electtónico porreras@olemail.com • 

•DANZA 

AURITA 
A TRAVÉS 00 ESPELLO 
Espectáculo de cabaret pro
ducido pala Asociación de 
Mulleres Doma no seu Taller 
de Formación Teatral, dirixi
do por Mónica Bar Cendón, 
no Salón parroquial Cristo da 
Vitória de Caía, iste Venres 
14 ás 21 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü ENSINO 
NA II REPÚBLICA 
Composta por 18 paneis, 
está organizada pala Fun
dación 1 O de Marzo, que 
contou coa colaboración 
de Herminio Barreiro, An
tón Costa, Ricardo Gurria
rán e Vítor M. Santidrián 
para anellala. Estará na ga
lería Sargadelos até o vin
deiro 22 diste mes. 

VISUAL LABORA 
É un centro múltiple de arte 
recén inaugurado, en López 
de Neira 5, que canta cunha 
Sala de Exposicións, onde 
podemos ollar as pinturas de 
grande formato de Mário 
Iglesias; un espaw de exposi
cións temporais cori super
mercado de arte, orixinais de 
artistas Locais; obxectos de re
galo dos museus e centros ofi
ciais de arte coma o CGAC, 
Museu do Prado, Reina So
fia, Fundación Joan Miró; e 
librarla xeral especializada. 

MENCHU LAMAS 
Inaugura unha exposición 
i te V ru 31, ás 20 horas, 
na galería de arte contem
p rán a VGO (Edifício 
P rea Príncipe, l cal 12), 

nde p d r mos contem
plala at o 2 de Maio. 

DIONI 10 FIERRO 
A turiano da egunda meta
de do século XIX, presenta 
duas vertentes: a de pintor 
oficial e a intimista, máis li
x ira e interesante. Dado 
que viv iu durante a lguns 
ano no noso país, a vincu
lación é inevitábel. A mos
tra é un percorrido cronoló
xico pa las distintas etapas 
do pintor e podémola con 
templar, até o 30 de Abril, 
da Sala de Exposici6ns do 
Centro Cultural Caixavigo. 

RlCK 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. 

•MÚSICA 

MGT A. REGUEIRO 
Dá un concerto de piano, 
con obras de A. Soler, 
W.A. Mozart, C. Debussy e 
F. Liszt, iste Xoves 13 ás 
20:30 horas, no Auditório 
"Martín Códax" do Con
servatório de Música, den
tro do II ciclo de Xovens 
Intérpretes da Galiza. 

TROVAOORES E 
XOGRARES 
De hoxe e de sempre con 
Miro Casabella, Xavier Ri
balta e Imanol, o Sábado 
15 ás 22:30 horas organiza
do pola A.C. "Amigos da 

. República" 

SUPERSKUNK 
Estará no Iguana Clube, o 
Sábado 15 a partir das 0:30 
horas presentando o no
vo traballo "Planeta AZul". 

CORO DE CÁMARA 
DE PHILLIPOPOLIS 
Organizado pala Sociedade 
Filarmónica, o Luns 1 7 ás 
20:30 horas "no Centro 
Cultural Caixavigo, co bai
xo Diman Panchev, inter
pretarán obras ce canto li
túrxico ortodoxo. 

Sourn LoNOON 
PHILHARMONIC & 
CORO KONT AKION 
A dirección da orquestra es
tará a cargo de Karel Mark 
C h ichon e a do coro a de 
Mihai Diaconescu, con tan 
do con Magaret Kelly Co
ok, soprano, Ricard Bordas, 
contratenor, Ronald Sarnm, 
tenor, e Michael Burks, bai
xo, interpretarán A paixón 
segundo San Xoán de J .S. 
Barch. lste Xoves 13 ás 
20:30 horas no Centro Cul
tural Caixavigo. 

•TEATRO 

LAS MANOS 
DEMI ABUELA 
A cargo de T eloncillo, 
dentro do horário lectivo e 
para alunas de pre-escolar. 
iste Xoves 13 n o Centro 
Cultural Caixavigo. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

Ü LLOS 
Colectiva de fotografía que 
podemos contemp lar no 
Obradoiro Cultural A Xun
queira até o 14 diste mes. 

Vilalba 
•MÚSICA 

MGT A. REGUEIRO 
Dá un concerto de piano, 
con obras de A. Soler, W.A. 
Mozart, C. Debussy e F. 
Liszt, iste V enres 14 ás 2Q:30 
h ras, no Auditório Munici
pal, dentro do ll ciclo de Xo
\.lens Intérpretes da Galizi:i. 

Xove 
•XORNADAS 

P ENSAMENTO 
DE C ASTELAO 
Dado que iste ano se lle adi
can as Letras a Murguia, 
mais tamén é o ano de Cas
telao, sen esquecerse de 
Manuel António, Alfredo 
Brañas e R. Carvalho Cale
ro, o grupo municipal do 
BNG quer facilitar o ache
gamento á obra <lestes ilus
tres relacionándoos entre si, 
para o que organizaron istas 
xornadas. O Luns 1 7 ás 
10:30 h; no Auditório Mu
nicipal, recepción e entrega 
de material; á 11 , aproxi
mación ao Sempre en 
Galiza, contextualización e · 
leitura compartida; ás 14, 
excursión ao Pozo da Feri
da, comida, e breve aproxi
mación á narrativa de Ma
rica Campo; ás 22 velada li
terária, café xunto coas vo
ces máis ori:xinais e poéti
cas da Mariña. O Martes 
18, de 11 a 13, continua
ción da leitura do Sempre en 
Galiza; ás 16 horas, visita 
guiada a Sargaclelos; ás 22, 
tertúlia sobre o Nacionalis-

<.; 

• 

Anúncios de balde 
• Guia amblentallsta galega. Con
tén información sobre a situación am
biental e o movimento ecoloxista no 
país, COf!Sellos de práticas ambienta
listas na vida cotiá, o direito de aceso 
á información ambiental e as denún
cias. Complétase cun directório e con 
referéncias de libros, revistas e páxi
nas electrónicas. Solicita un exem
plar, enviando 325 pta. en selos de 
correo, á Federación·Ecoloxista Gale
ga, apdo. 949, 15.700 de Santiago. 

• Islam no século xx1. Muc;ulmanos 
galegos queren dar a conhecer a 
gente da sua terra o autentico rosto 
do Islam, rachando com os tópicos 
habituais. Se estás enteressado em 
criar-te um crité'i'io próprio podes es
crever ao apdo. 489, 32.080 de Ou
rense ou contactar no correio electró
nico islamou@teleline.es 

• Alugase andar en Marin na·tem
pada de verán . Amoblado, exterior, 
novo. Tlf. 986 703 146. 

• VéndeseJ emalladora seminova 
marca Singer. Telf. 986 703 146. 

• Véndese antena de rádio-afeizo
ado sen estrear da marca Butternot 
mod. HF6V a bon prezo. Razón no 
986 703 146. 

• Já está na rua o nQ 's do Terra Liv
re, vozeiro nacional da Assembleia 
da Mocidade Independentista com 
novos e interessantes conteúdos. So
licita-o de balde a Alher Ulhoa 5, 1 º 
de Compostela. 

• Terei que emigrarás Canárias? Son 
mestre e busco calquer trabaUo na 
Galiza. Manuel, telf. 616 354 911 . 

• Cea republicana en Vigo. O Ven
res 14 de Abril ás 21 :30 horas na ca
fetaria Tres Luces. Prezo 3.800 pta. 
Retirada de invitacións na mesma ca
fetaria até o día 13. 

• A poesia angolana, Suso vaa
monde, Castelao ... Lembrados nos 
nº 3 e 4 do boletin poético A Escol
ma, que podes solicitar enviando un 
selo de 35 pta. a Alberte Monán No
val. R.U. Xesus Bal e Gay, rua Afon
so X o Sábio sin , 27.002 Lugo, ende
rezo aoque tamén podedes enviar as 
vosas colaboracións . . 

• O Furia Atlétic Cl.ube , con NQ 
4.349, aderido á Federación Galega 
de Futbol , quer encabezar unha 

. . 

asemblea de equipas de futbol de al
dea co ánimo de pelex11r por unha 
mellara no reparto do carto públi· 
co en subvencións e na defensa dos 
nosos intereses en xeral. Enviar car
ta a Furia Atlétic 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
de des pedilo a burrican@ole .com . . 
Cento coarenta e cinco mil palavras, 
380 páxinas en formato htm. 

• A Asociazón Cultural "Obradoiro 
da História" de Ordes está na in· 
ternet na páxina www.terra.teleli
ne.es/personal/ohbirs e ten o correio 
electrónico ohbirs@telel ine.es · 

• Grande oferta de disco e fitas 
dos anos 80. Prezos interesantes. 
Perguntar por Evéncio Baños no telf. 
988 210 585. 

• En Camota (A Coruña) , alúgase . 
apartamento a carón da praia en / 
Semana Santa e tempada de 've~n. 
Terraza con vista ao mar, /completa
mento equipado. Perguntar/por Da
niel 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· 
fice de teito alto. Razón no telf. 986 
486 303. 

• A loita galeguista no Bi.el'Zo non 
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. Za/aira de Pontedeume 
vende un co con dous temas de Fal
triqueira (cantareiras) , Atah íde (folc) , 
Trevinca (folc-new age) , Foly Lamas 
(blues-pop) , e Krecha Vagula (rock) , 
ademais de fotos e información de to
do tipo sobre Pontedeumé e acompa-

ñado dun libriño de 12 páxinas a cor 
con comentários sobre os grupos , 
asociación .. . e un prólogo do musícó
iogo 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 .ele.ctrónico da Comarca 
de Ourense-0 Carballifto do BNG 
ecóntraSé eñWWw.auf.ía-bng.net 

• Ga/iza Nova de Compostela ven 
de editar calendárlos de peto plas
tificados coa foto de Castelao e o 
lema "Daniel Castelao, 1950-2000, a 
loita continua". Para solicítalo envia 
os teus dados e 4 selos de 35 pta. a 
G aliza Nova, rua do home Santo 
54, baixo. 15.703 Santiago de Com
postela. 

• Fruito da XI edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natweza, baixo o nome de Esco
péÍas verdes, nace a poesía denún
cia dé guerrilla a prol das fragas, bos
ques, ríos ... Envíanos as tuas poe~ 
sías guerrilleiras ao apartado postal 
35 de Chantada, serán distribuídas 
como pasquines polas ruas das vilas 
e cidades denunciando todo o que só 
a poesía pode denunciar. 

•Vendo Renault 5, con rádio casse
te e rodas novas, matrícula PO .. . T, 
por 100.000 pta . Telf. 986 250 922. 

• Consegue o Calendario naciona
lista 2000 adicado a Castelao no 
que atoparás, ademais das datas si
naladas para o movimento naciona
lista, a biograf~a 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 Gal iza Nova: Santiago . 
de Chile 28, entrechan dto. 15.706 
Santiago de Compostela, · no telf. 
981 553 526, ou no correo electróni
co gznova@hotmail.com onde ta
mén podes solicitar a lámina en pa
pel martelé reproducindo a fotogra
fia de Castelao debida a Ksado en 
tamaño 45 x 32, por 500 pta. máis 
gastos de envio. 

• Traducións directas e inversas 
do inglés por licenciado, con forma
ción ao nível de posgrau nos EUA e 
experiéncia. Prezos razonáveis. Gu
me rsindo Sánchez , telf. 655 367 
715 - 981 255 588 . gsanchezgo
mez@hotmai l.com + · · 

vo Cal. O Mércores 19, de a ga lería dos C o imbras 
10 a 12, leitura colectiva do (Largo de Sta Cruz 506), 
Sempre en Galiza, Brañas, do 15 de A bril ao 15 de · 
Murguia e M. António vis- Maio. Encerra os Domin-
tos por Castelao; ás 12:30, gas. 
A actualidade do pensa-
mento de Castelao , con Lrz. ARNow / 
Eduardo Gutiérrez e Isaac A · galería Mário Seque ira 
Diaz Pardo; ás 14, xantar (Quinta da Igreja - Parada 
de irmandade. Recoménda- de Tibaes}, acolle unha 
se a sisténcia cun exemplar - mostra d iste autor. 
do Sempre en Galiza. Máis 
info rmac ión no telf. 982 Madrid 592 679 de 22 a 23 h. 

Braga • EXPOSICIÓNS 

MANUEL MOLDES 
• EXPOSICIÓNS Mostra a sua pintura, baixo 

o t ítulo de "V ie iros d a 
mo na Mariña ( 1970-
2000), con Francisco L. 

Rguez. Guerreiro, Francis
co Arrizado e Carlos Nue-

MANUEL AMADO Luz", na galería Edume até 
Ocupa coas suas p inturas o 4 de Maio.+ 

Festivais de música 
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El isa 
Sighicelli 
mostra unha 
série de 
fatografias, 
a cores, 
montadas 
sobre 
plexigás con 
caixas de 
luz no 
CGAC de 
SANTIAGO. 

SAN RoKE ROCK 
IV edición organizada pala 
Asociación de Cimena "Caste
lao", poderán participar nel to
dos os grupos galegas que teñan 
gravado unha maqueta en cal
quer soporte. Non se valorarán 
as caréncias da gravación senón 
a calidade musical. Admitese 
calquer tendéncia dentro do 
pop-rock. De entre todos os 
traballos recebidos escolleranse 
6 grupos que gravarán tres te
mas cada un na discoteca Saba
roc de Sada iste Xoves Santo. 
Dos tres temas elexirase un pa
ra edición dun disco compacto, 
que será presentado e regalado 
no Festival San Roke-Rock coa 
actuación dos grupos esco~a
dos que se comprometerán a 
formar parte do programa das 

festas de Agosto de Sada. O en
derezo para remitir as maquetas 
será Rádio Sacia, Paseo Maríti
mo s/n 15.160 e os telf. ·para so
licitar máis información o 981 
621441e981 621 413. 

REVOLTALLO 
EMERXENTE 
Convocado pala Asociación ' 
Xuvenil ''Xuntánza Xuvenil"de 
Valadares (Vigo), celebrarase . 
no Monte dos Postes do 7 ao 13 
de Agosto, ambos · incluídos. 

. Oferece a opornirudade aos gur
pos de hip-:hop, jazz, rock sinfó
nico-progresivo, música experi
mental, avangarda, doom death, 
black metal, música ·feíta por or
denador e outras, a posibilidade 
de dar o chimpo á fama coa 
condición de que antes do 15 de 

Xuño enviedes una maqueta ao 
centro organizador que está ubi
cado na Estrada Xeral de V ala
dares 2331 36.341 de Vigo. Máis 
información na páxina electró
nica· www.ctv.es/users/cvallada 
ou no telf. 986 467 053. 

PoP,ROCK CIDADE ÚNICA 
A Consellaria de Cultura con
voca iste l2 fetival coa inten
ción de promocionar a grupos ou 
solistas galegas que non teñan 
contrato discográfico. Celebra
ranse 8 concertos de selección, 
os V enres. entre o 5 de Maio e o 
23 de Xuño, na cidades e vilas 
do país cos grupos que formali
cen a inscripción. Istes concertos 
contarán, ademais, coa partici
pación dun grupo ou solista con
sagrado no pop-rock interna-

· cional. O Xúri elixirá os-grupos 
que pasen ás semifinais, qu·e 
transcurrirán os Venres entre o 
30 de Xuño e o 2..1 de Xullo nas 
catro capitais galegas, ca mesmo 
formato: grupos concursantes 
máis artista invitado. Os que re
sultel elexidos actuarán na 
Grande Final o venres 28 de Xu
llo en Santiago :xunto cun super
grupo invitado, e no que se con
cederá un l 2 premio de 1 millón 
de pta; un 22 de setecent:as cin
cuenta mil; un 32 de cincocentas 
mil; e un 42 de duascentas cin
cuenta mil pta. As persoas inte
resada teñen de prazo até o 24 
diste mes para enviar as maque
tas, cun mínimo de duas can
cións e máximo de catro, ao ap
do. 1.532 da Coruña. Máis infor
mación no telf. 981 638 386.+ 
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Vigo e Pontevedra recuperan os solos de granito lavrado·e a chapacuña 

Se o vello Sochantre volvese ás lousas 
~ G. LUCA 

Que faria De Crozon, o So
chantre de Pontivy sen un 
enlousado continuo no que 
orientarse polo eco das pi
sadas no neboeiro? Cun .. 
queiro idealizaba na Bretaña 
as lousas vellas das rúas do 
seu país ªº mesmo tempo 
que os primeiros concellos 
democráticos procuraban 
mudalas a toda presa por bal
dosas ou granito de pouco 
espesor, cortado a máquina. 

O material de recámbio chegara 
como solución coloreada, 
pretendidamente prática e le
v:án, pero o fracaso foi comple
to. Os vagallóns do inverno re
movian o cemento e enchoupa
ban a grava da gábea. A outra 
fórmula de moda nos últimos 
anos 70, o granito cortado a má
quina, en b~ldosas cuadradas, 
con a penas seis cer:itímetros de 
base, non é máis resistente. Por 
riba, o granito brando, poroso, é 
manchadizo e fráxil. Salta á vis
ta que as laxes traballadas por 
man dos pedreiros duraran ben 
anos sen que o paso do tempo 
gastase máis que as arestas ·ou 
fixese ao fin resaltar demais ca
da unha d~s pezas. 

Agora volven as lousas, a cha
pacuña .e a chapaplana, un te
souro patrimonial .que levanta
ran as escavadoras e vencieran 
os concellos como material de 
construcción de baixo prezo. 
Era granito escaso: duro, con 
moito seixo, lavrado a man, que 
se cambiaba por un material de 
moito menos valor. 

Algúns concellos non .regresan 
ao granito tradicional polo seu 
valor estético nen polo mérito de 
termos lousádos urbanos traba-

_llados a pico, buxarda e puntei
ro. Máis ben volven a lousa vella 
de canteiria ou a chapacuña por
que o o material que a sustituira 
era pésimo, fráxil e non aguanta
ba a erosión_ Por riba era feo. 

Mudaran, entre outras, as lou
sas vellas da Praza de Méndez 
Núñez. de Pontevedra (cando o 
governo de Rivas Fontán, o al
calde que se retratara en pedra 
no memorial da Guerra) . e no 
seu lugar deitaron tabletas de 
granito cortado a máquina, de 
seis sentímetros de grosor; de
sapareceu o piso da costa de 
Isabel 11 ,e da Pasanteria, e con 
eles o xogo das luces do solpor 
sobre pátina da pedra vella los
tregada de miQa. Removeron as 
laxes que pasearan tres xera
cións na rúa Coronel Ceano de 

. Ourense, par~ igualar o solado 
con placas superficiais de grani
to; romperon a chapaplana vella 

·da Rúa da .Alba,· tamén en Ou
rense, para repetir o mesmo re
curso de lousar con· pedra serra
da, como de casa de baño. As 
rúas descritas por Blanco Amor 
nas páxinas de A Catedral e O 
Nena, as verdadeiras protago
nistas da novela, xa non imitan á 
literatura. No Ferrol cambiaron o 
enlousado continuo das rúas de 

A Praza de Méndez Núñez ( as Galiñas) de Pontevedra recuperará o lousado orixinal qu·e o alcalde Rivas Fontán cambiara por 
baldosas de granito serrad'o; as laxes de granito da Praza da Princesa de Vigo serán repicadas e o conxunto ampliarase cunha 
beirarrua de chapacuña. 

Os concelfos co~sideraron história 
e urbanismo todo. o que se levantaba 
sobre a cota cero e arqueoloxiá 
todo o que ficaba por baixo 
da mesma cota pero 
os enlousados das rúas non contaban. 

Dolores e Galiano. En Vigo fixo 
a mesma operación o governo 
socialista de Manuel Soto, sobre 
todo co estrago das' lousas de 
praza da Constitución e de vá
rias rúas do casco vello. 

Lousas esquecidas 
no património 

da mesma cota. Pero a coberta 
das rúas, non poucas veces con 
valor superior aos edifícios, po
día fr iparse con máquinas sen 
proceso administrativo prévio. 

Os granitos do pavimento non 
eran, polo visto, património. A 
marreta de Atila picaba enlousa
do sen respeito ao mesmo tem-

Hoxe preguntámonos como exe- po que no expediente de Com-
cutaran todo isto sen que se le- postela como ciade patrimonial 
vantase a alarma polos at~nta- da humanidade, se anotaba o 
dos contra o património. Os con- estado dos enlousados, o espe-
cellos consideraban história e sor e calidade do material ou a 
urbanismo todo o que se levan- / clase de recercado de cada rúa. 
taba sobre a cota cero e arqueo-
loxia tode> o que ficaba por baixo O valor do material estragado 

X.C. 

revélase nas dificuldades par~ 
recuperah "No primeiro porque 
desaparecen os ofícios e non é 
xa non é tan doado dar con 
quen faga un traballo de calida
de - explica Carmen Martinez 
Corbalán, concelleira encarga
da de Património e do Plano Ur
ban en Vigo- . Despois porque 
hai certos prexuicios contra a 
recuperación dos materiais e 
técnicas tradicionais, coma o 
que se manifestara nunha rúa 
que queríamos chapacuñar ou
travolta pero houbera unha pro
testa por agravio comparativo. 
Para algúns viciños que a bal
dosa era un priviléxio que se 
lles negaba mentres se repisa
ba a sua rua con chapacuña, un ,, 
solado que consideraban un so
lado para cabalos. Trunfou o ar
gumento de que os materiais 
tradicionais eran de maior cali
dade e como exemplo puñamos 
o solado da praza do Obradoiro, 
que é de chapacuña, ou os en
lousados da ribeira do Sena". 

Pontevedra vai recuperar con 
fondos do Plano Urban o enlou
sado contínuo da Praza de Mén
dez Núñez, sustituido por grani
to mecanizado con beirarrúas a 
un prezo altísimo pola alcaldia 
de Rivas Fontán. A concelleira 
de Património de Vigo dirixe per
sonalmente as obras da Praza 
da Princesa. As vellas lousas do 
pavimento están a ser repicadas 
para igualar as arestas. Para 
non provocar ruptura entre as la
xes e· o material que extende a 
praza cara beirarrúa utilizase 
lousa e chapacuña. As novas 
pezas de granito son de doce 
centímetros de base, e de pedra 
dura, á vista do fracaso das bal
dosas mecanizadas de seis cen
tímetros tan populares nos pro
xedos de renovación urbana de 
todo o país durante os últimos 
setenta e os oitenta. +· 

Televisión e 
ideoloxia 
XosÉ RAMÓN PousA 

N en_ televisións públicas, 
da caste que sexa, nen 
locais, conquiren fuxir 

do reality show, unha espécie de 
peste programática, introducida 
hai dez anos pola televisión co
mercial e que domina as grellas 
de programación até cativar, na 
pior acepción do termo, ao es
pectador máis reácio. Un tipo 
de programa de testemuña que 
basea a sua estratéxia discursiva 
na apresentación e representa
ción do relato autobiográfico da 
muller ou do home da rua coa 
que se iden tifica o telespecta
dor, convertendo á caixa b ba 
nunha espécie de porteria ilus
trada pola que pasan os viciños 
de ta aldea global. 

Da man de Teresa Campos, 
Ana Quiro, ou Ro a Quintana, 
o programas de televi ión vei
culizan un di cur o netamente 
ideolóxico destinad a criar un 
con enso social que, na prácti
ca, provoca o inmobili mo da 
sociedade. T rátase de perpetuar 
os modelos sociais xi temes. 
Con este comportamento, xe
ralizado mesmo nas televi ións 
institucionai , nacidas con u
tras miras, aliméntase unha 
maquinária de r produción de 
comportamento retrógado 
que contradin a upo ta moder
nidade das novas tecnoloxias. 

Simplesmente con que a tele i
sión cumpra este papel, non ten 
que resultar exrrano o interese 
de determinadas instáncias do 
poder por controlar detel}TÚfla
dos modelos televisivos. As ve
ces, sobretodo despois de deter
minadas campañas eleitorais, o 
partido excluido do poder, 
equivocan as sua e tratéxias, 
reclamando maior presenza pa
ra os eus lídere e pr grama 
eleitorais en determinado e -
pácios informativ que, á hora 
da verdade, non teñ n tanta 
incidéncia na opini n lica. 

V oLVER AO REGO 

Ot rámo de autbestrada 
Santiago-Padrón é un 
ma tadoiro. Cando o 

Luns dia 1 O vinte veículos se 
esnafraban era crónica dun 
acidente anunciado. Pero nin
guén pecha o tramo e AUDA
SA segue a cobrar tan cam
pante segura dos seus apo ios 
políticos e a impunidade de 
que o corredor alternativo é 
unha antigualla. Que sigan os 
morros , que sigan subindo os 
seguros dos coches e tamén os 
anúncios post mortem da Di
rección. de Tráfico.• . 


