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A UE detecta irregularidades
no encor~ do Úmia

Carlos Aymerich
"O PP recorre
á ilegalidade
para negarnos
o grupo"

~~~~~~-10~~~~~~-

---9---
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O PP aplica o rodillo en Madrid e
o BNG recorre ao Constitucional
(Páx. 5 )

Acaida da Bolsa amosa a debilidade
da nova economía
(Páx. 13)

Acondea ao alcalde do Vicedo deixa en
evidéncia a Cacharro Pardo
(Páx. 10)

Mulleres de anúncio
A cabeceira da tradicional revista ferninina non deixaba lugar a dúbidas. Fogar e moda. Nas suas páxinas, todas as receitas e recomendacións para acadar a perfección na casa e na preséncia física. A econornia era doméstica e a literatura de cordel, de folletin ou rosa. E os
anúncios? Que ráncia semella hoxe aquela publicidade que apresen taba ás mulleres deseñadas pola Sección Feminina! Pois non é tanto. O
Instituto da Muller ven de facer público o informe do seu Ob ervatório da Publicidade no que só no pasado ano se recolleron 331 denúncias de carácter sexista, un 12 % máis que no pasado. Unha chea de
pérolas que teiinan en perseverar na mesma imaxe que outrora oferecia Fogar e moda. Non é o erotismo da publicidade o que se critica; as
denúncias non están feitas por mentes puritana . O obxectivo da publicidade é vender e as mulleres foron sempre principais consumidora
da casa. Os anúncios de coches, mercados polos homes, fi ron nos que
o sexismo agromou con maior impostura. Os supermercados están mudando a sua imaxe, moito roáis sutil. Unha muller vende accións de
bolsa desde o coche por meio do seu teléfi no móvil. Impón con autoridade ordes que non permite discutir. No semáforo métes lle unha
vella no asento do lado e obriga a que se dirixa a un supermercado de
aforro a facer unha compra imensa. Alá vai ela toda mandadiña conducida pola sabiduría da idade daquela muller que tan ben xe ti naria
a casa no seu tempo. Horror! Máis unha vez! Nunca un executiv cargado con tremendas bolsas plásticas! Fogar, moda ... e dobre xomada.
E o pior é que, con certeza, esas mensaxes ainda venden. •

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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Só na Arxentina, 42.000 ~u~nas· empresa foron á creba ou declararon suspensión
de pagos na últma década
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Unha oposición extra-parlamentar que cuestiona o Estado (o Eiército Zopatista de a.iapas, o Movimenlo dos 5em Tena, do Brasil, a
FARC de Calómbia e os movimentos do labregos indios de Ecuador, Perú, Brasil, lohia e Psaguai), desafia tanto os partidos do ~
cambismo (incluida a social-democrácia) como as formcu do esquercla partamentw.

o

s desposeidos polo experimento ·
económico maniféstanse contra
o poder do que emanan as inxustizas. Tres reaccións contra
incidentes concretos (a dolarización no Ecuador, a privatización
da auga en Bolivia e o fraude
eleitoral en Perú) representan
un estado de opinión continental
contra a desfeita do mercado livre. O recurso a solucións de forza (Estado de sítio en Bolivia,
intervención do exército no
Ecuador) dan a medida érítica
da.situación.
Os tres estados de emerxéncia
forman parte da doenza económica continental. A década de
axu&te estrutural neoliberal deixa un saldo de fracaso e de comoción social. Baixo políticas de
livre mercado, o crecimento da
economia mundial non chega
nen a metade do que medrara
entre 1945 e 1975, a grande
época do estado keynesiano,
con regulamento de cámbios e
intervención do Estado na economia. As illas de riqueza do sur
aumentan en tamaño, non en
número, ao tempo que sobe a
marea dos que nada teñen. A
vella promesa de que a acumulación nas mans dunha clase vai
solucionar os problemas da
maioria tradúcese na realidade
do neoliberalismo en maior numero de pobres.
Durante a década dos 90, o capital dos Estados Unidos aumenta o seu peso na economia

de todo o mundo e na fronteira
do século, 254 das 500 empresas transnacionais máis importantes son de raiz estadounidense. Na América do Sul, 11 dos
20 grupos económicos sobranceiros son do continente Norte.
Algúns autores como Henry
Veltmeyer e James Petras coidan que o poder de Norteamerica no continente do Sul non ten
precedentes e chega despois de
cincuenta anos de políticas nacionalistas e populistas para
desmontar os oderes locais. Outros entanden que a explotación
polo Norte non variou: a diferéncia é que despois da 11 Guerra
Mundial as burguesías nacionais
do Sul tiñan un protagonismo
que agora lle nega o 'Fundo Mo. netario Internacional coa imposición direita de políticas económicas nas que os privilexiados
locais perden posicións. O caso
máis evidente é o desesperado
intento das familias terratenentes dé Colómbia e Perú por
convencer aos Estados Unidos
de que só elas poden asegurar
o governo do país, como conta
García Márquez na reportaxe
novelada História .d un Secuestro. A.guerra contra a droga de
Washington é neste contexto
unha andrómena para empuxar
ás burguesias .nacionais do Sul
a novas concesións.

regresión dos niveis de vida. En
máis de cen países, o ingreso
por habitante é inferior ao de hai
quince anos. Mil seiscentos millóns de persoas en todo o mundo viven hoxe pior que no comezo da decada dos 80 e a pesada
débeda do Sul aproxímase xa
aos tres millóns de millons de
dólares, cun crecimento máis
perigoso que nos anos 70. A entrega dos sistemas de asisténcia
médica nas mans das compañias de seguros, reduce todos
os indicativos de saúde. En moitos paises do Sul, as intervención cirúrxicas de emerxéncia só
son posibeis gracias ao endebedamento de familias enteiras ou
á perda de património familiar
básico. Ao mesmo tempo desparece a asisténcia primária o
que fai aumentar a clientela dos
quirófanos privados.

As poboacións indias, que coiciden en todos os paises do Sul
co espectro da pobreza, ocupan
nesta nova crise o papel da máxima explotación. Mentres o
novo discurso teórico anúncia
oportunidades de negócio no
mercado livre para os mais pobres, os índios colócan no centro das suas reclmacións a do
reparto da terra_ O FM 1promételles traballo na indústria turística
ou nas conurbacións precárias
nas que se acubillan para se remedí ar das caidas en picados
Durante a década, non hai quen
desminta a reversión das limita- . de prezos agrícolas. Poboacións
enteiras, coma a dos índios do
das conquistas sociais dos traballadores do continente Sul e a
Ecuador, sen a penas represen- _

O Banco Mundial e O Fundo
Monetário Internacional, proclaman periódicamente no último
decénio que América do Sul
está no carreiro do crecimento
dinámico. Anúncios optimistas
que duran só o tempo da chegada dunha nova crise que agrava
os problemas básicos do sistema económico. Os anos 80 recebaran no Sul o nome de década perdida, na que os bancos
do Norte valeiraron as reservas
do cotinente a canta da débeda.
As condicións impostas polo
Banco Mundial para remediar as
crises, abriron os mercados do
Sul que perderon o control da
circulación de capital e rebordaron de importacións baratas. O
aumento espectacular dos investimentos a curto prazo trouxeran por breve tempo a ilusión
do fin da crise. Para atraer novo
capital despois das caidas, os
governos neoliberais ofereceron
xuros máis altos e novas importacións que afogaban a indústria
local. Só na Arxentina, 42.000
pequenas empresa foron a eraba ou declararon suspensión de
pagos. En maior número ainda,
os pequenos empresários rebentados polo desregulamento
en México constituiron unha organiza_c ión de debedores de
bancos.
En todo o continente cae a importáncia dos salários na formación do Ingreso Nacional e
baixa tamén o valor dos salários médios e mínimos. Na Arxentiila e Venezuela, os niveis
dos salários a comezos dos 90
non chegaban aos dos anos
70. A economia do Brasil cae
un 5% no 99 e na mesma espiral están México e Arxentina.
Chile, a nena bonita do monetarismo, o primeiro laboratório
do livre mercado no continente, tamén ve descender o seu
PIB.+
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Pt!ru ·t0ma -a'.~ünda .Voltd' éleitoral comq;,ijn1'¡~~~,_:

'. pt9bC.'RQra a dignjdade,do país

:.>· ~1~.'~~iodr~~~~iea é~s~r~1s~.1ot-· :~: - ~~t~ da\p~~-lcia secre-

to de Alberto Fujímori. É a sua ta. Toledo conseguiu
O sábado dia 8 de abril, o Xe·
t 1 · ·
b t ,
do de sítio.
Os 11resultados" do
primeira entrevista e._ev1s1va
.º·ª!a rua os ehoIos
neral Bánzer, presidente de
.
lago
de
se
coñeceren
os·. re~ulta.(md1xenas),
desBolívia, ditou "estado de -sítio" . ~sta~~ de ··e~cepéi-?~. <r '~ .. • oos Jiriais· da P,rfrn~ira ~Jtá'. gas ~; OOJ~ados queossobreno país co obxectivo de cal·' eleiclóns 'á présidéilcia. 'Á~ sua ·:-y.vr•tén no lixo dos
mar a afervoada situación que
No primeiro dia de estado de imaxe é a dun ditador aillado inarrabaldos das cidase estaba a vivir nalguns terris ítio morreron duas persoas. · ·ternacionalmente, que se defen- des e incluso a vella
tórios. Os motivos que primeiNos días seguintes sumáronse de á desesperada. Ao final, logo
burguesía, descrida
ramente suscitaron semellante
catro máis, converténdose así de xogar ao seu a11tollo coas pae ..a[lglófila, protagomedida f0ron a mobilización
o sexto .estad~ ~e sitio da ~~- peletas de voto .e t(ªnsmitir ás· .:· nistas dos relat?s de
da povoación en Cochabamba
mocrac1a bol1v1a~a no ma1s pingas os dados do escrutínio á . Bry<?e ~~h~~1que..
contra a suba do prezo da
sanguento (adema1s do menos opinión pública, tivo que renun~_,
_ _-- ~ - · ·
auga. Esta foi a pingueira que
respectado ... ).
ciar ao golpe de Estado,_esta
0
.tecedor
de
·
provocou o actual asolagavez
·pola
actas
falseada.
-;.
.
_:
arañ~i~s
.
_
:..
mento.
O luns 9, e dada a situación a
cada paso máis A presión da cid°adania e a acPero o poder de FuEn Cochabamconflictiva, o go- tuación dos observadores da
planificación de Albright, secrelária de Exteriores dos
jimori
está ben anco- Na
ba hai verdaUSA e Camdessus, director do FMI, o Fujimori xa eslá deverno cedeu ta- Organización de Estados Ameri- rado
é
-vai
ser
difícil
deiros problemáis; É posíbel que o modelo desexado ago~ sexa Alemén ante o pobo canos (OEA) deixaron ·sen efectiralc»do Palácio Pre- jandro Toleclo.
mas para darlle
cochabambino e to as protestas legatistas d_un
sidencial. Nos dez
auga á povoaeste grupo maoista, un dos
acordou a saída presidente fixo da fráxil demoanos
que leva no governo fixo
ción. Para solumáis activos do continente.
da empresa Au- crácia peruana unha ditadura
de todo para se manter no pocionar este défiEste modelo personalista e degas do Tunari de feíta e diretia. Até este ano, este
der. Logo de vencer a Mario
cit proxectouse
m ag ó xi c o seguiuno neutros
Cochabamba. xeito ae governar estaba ben
Vargas llosa nas eleicións de
a construción
conflitos posteriores. Non dubiMais, con isto visto pala Administración dos
Xuño de 1990, iniciou unha cadun grande endou en subirse a un helicóptero
non remataron
Estados
Unidos
e
o
FMI
aplaurreira para reformar a Constitucaro e autori para axudar a parir a unha desos problemas. día a sua obediéncia ás receitas
ción do país, que impedía a sua
zouse oficialp razad a por unha catástrofe
Nos dias seguin- neoliberais. Mais agora Wasreleición. Para conseguir o
mente a suba
natural no norte rural e as imates, os conflitos hington cansou dos métodos fudo prezo da
xes del por entre os cadáveres
trasladáronse a jimoristas. O seu home forte en apoio da povoación e mais dos
poderes exteriores, aplicou a
auga entre un
dos membros ·do Movimento
La Paz e Santa Lima cumpriu dabondo a sua
dureza nas suas decisións polí100 e un 30-0%
Tupac Amaru, que secuestraCruz, onde os misión e converteuse nun autóticas.
(sen mellorar o
ran a embaixada xaponesa en
universitários sa- crata incómodo que pretende
pésimo submiLima percorreron o mundo.
íron ás ruas, al- voar só sen lle render contas e
Primeiramente lanzou o país
nistro). Os coPara facer esquecer a dura siguns deputados preitesia ao Pentágono. O Decara o neoliberalismo máis salchambi nos -ou
tuación económica da segunda
entraron en folga partamento de Estado e a CIA
vaxe. Privatizáronse as princicocha/as, como
metade da década, non dubide fame e conti- prefiren o modelo representado
pais empresas de servizos púpor aquí lles
dou en iniciar unha esperpéntinou a tensa cal- por De la Rua, Lagos ou Cardoblicos, aplicouse ponto por
din- alzaron os
ca guerra contra Ecuador
ma.
s6, todos eles viciños de Fujimoponto o programa do FMI e
seus
berros
ri. Os tempos da mundialización
vendeuse ao exterior a imaxe
contra a discutiSuponse que o peden governos de tendéncia liMais no trasfondo da mentira
dunha
clase acomodada nas
d a Leí de Auestado de s ítio beral con sotana socialdemócramediática
apareceu incluso a
urbanizacións
amuralladas
gas e Sanease dita para re- ta que impidan que se estenda o
sua esposa, Susana Higuchi,
cada
vez
máis
crecente.
Nesta
mento Básico
estabelecer a fenómeno Chávez e valva facerquen se divorciou del e denuncarreira levou por diante os
que permite a
orde. Pero como non é dema- se necesário que tintineen os
ci ou que non lle deixara
seus
colaboradores
máis
crítiprivatización de todas as fonsiado difícil de comprender, o sables. 'É o tempo da poliarquia.
apresentarse á presidéncia, encos, como o primeiro ministro
tes de auga.
mesmo serve con frecuéncia
tre outras acusacións que por
Dante
Córdoba,
que
pretendia
-e este é un dos casos- para Nese futuro planificado a mé- defender o ensino e a sanidade pouco significaron unha revolta
O 7 de Abril forzas militares e
incitar a máis "desorde". En dias.entre Albright, secretária de
popular. Parece que toca ao seu
policiais empezaron a repriefecto, o estado de sítio en . Exteriores dos USA e Camdes- _ pública antes que manter a falfin a representación populista.
sa
fortáleza
do
nuevo
sol.
Con
mir, ocupando as principais
Bolívia conseguiu que se amo- sus, director d,o FMI, o Chino
Dos 25 millóns de habitantes do
estas medidas logrou apoio tácrúas e accesos á cidade.
tinaran os policías.
está demáis. E posíbel que o tico e económico dos Estados
país, case o 15 por cento son
Nese mesmo día foron detidos
modelo desexado agora sexa
_analfabetos. Nos hospitais hai
dirixentes da Coordinadora da
A Defensora do Pavo, a lgrexa Alejandro Toledo. Este econo- ·unidos "para decapitar a guerri.,
sítio para apenas 45.000 camas
lla.
Na
época
na
que
se
dativo
Auga e algún deputado favoe os empresarios están en mista formouse en Norteamérica
e,
contra todo o que di a propaa
Abimael
Guzmán,
dirixente
rábel á causa. A esas alturas
contra das medidas de Ban- e defende máis un pragmatismo
ganda, aumentou a pobreza. A
de
Sendero
Luminoso,
foi
canaínda non estaba anunciado
zer. Até unha canle televisiva de terceira via ca unha desinfecreacción a este estado de caudo Fujimori puxo en funcionaoficialmente o estado de sitio
amosou imaxes dun francotira- ción da Administración pública.
sas respí'rase no ambiente de
mento
a
máquina
de
manipula(s6 existía o rumor), e, polo
dor (descúbrase que é un ca- Con el está tócta a sociedade vitoda Sula1J1érica e Fujimori só
ción da televisión e cnnvenceu
tanto, esas persoas non estapitán do exército, vestido d~
1ipend iada polos dez anos nepode servir máis para fomentala
a
maioria
dos
peruanos
de
que
ban a facer nada proibido. O
civil) disparándolles aos mani- gros de Fujimori e o seu odiado
que
para dete~a. Por iso o Norte
el,
.er:i
peirsoa,
tora
quen
silendía 8, Banzer anunciou o estafestantes de Cochabamba. •
capataz Vladimiro Montesinos,
entregou xa a sua cabeza.•
ciara, alomenos oficialmente a

stateañen
asti-

oa

ista
líos
do
1stijios
1 le1rieson
qui(os

O 7 de Abril

forzas militares
e policiais
empezaron a
reprimir,
ocupando as
principais ruas
e accesos á
cidade.
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Ofracaso do librecambismo.no Jaboratório de América do Sul
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Todas coincidimos en laiarnos polo agravamento das
desigualdades no mundo e na medida en que medra a
gábea entre ricos e pobres asi que entra a
globalización, trátase de saber se estes dous
fenómenos están relacionados. Os resultados do
durísimo plano de axuste da última década en América
do Sul indican que si.
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A abolición do sistema de control de cámbios e de
intervención pública en todo o continente fíxose a
contada crise do modelo, para adaptalo a un sistema
de acumulación do referente de éxito, os paises do
Norte. Os dous parámetros do novo modelo serian o
mercado livre e a privatización, que implicaban un
periodo de axuste con salários máis baixos e re~orte
drástico do emprego público. Ao final deste castigo
debería aparecer o crecemento dinámico baseado nun
nivel superior de investimentos e aforro e un
movimento de capital que criase mais postas de
traballo e mellor pagados.
Unha fonda transformación tecnolóxica, chegada da
man da liberalización, aumentaría a competitividade
das empresas, faria crecer o consumo privado (con
custes de producción rebaixados e importacións a

baixo prezo) e engordaría o ingreso real para o
conxunto do Continente.
Todos os indicativos económicos pintan un curso dos
acontecimentos ben diferente. Agrándase a liña
divisória entre capital e traballo, a riqueza medra na
clases tradicionalmente privilexiadas e os pobres son
máis e teñen menos que nunca. Como denúncian os
próprios manifestantes concentrados o dia 17 ás
portas da Asamblea do Fondo Monetário l~tern.~cional
en Washington, convocados por 200 orgamzac1ons
solídárias de todo o mundo, a globalización foi
deseñada para consolidar o mundo unipolar nado coa
caida do Muro de Berlin no 89 e para cebar un proceso
renovado de acumulación de capital. As pezas básicas
desde plano son o pago de intereses da débeda externa, a transferéncia dos benefícios dos
investimentos direitos, o saldo de empresas públicas e
o control de matérias primas, fontes de enerxia e
recursos básicos. A importación dos excedentes
subvencionados· da agricultura intensiva
norteamericana (o Sunbelt, ou Estados de clima
continental) creba os cultivos tradicionais e de
subsisténcia e acelera urbanización forzosa e precária
da poboación do continente.

O discurso teórico da globalizacón canta coa arma
poderosa das redes de comuni~a9i~n do Norte e , .
difunde que o livre mercado e smommo de democracia
onde a intervención do Estado é caudillismo,
corrupción, demagóxia e populismo. Os sistemas
precapitalistas, que integran as poboación índias do
continente, esmorecen baixo esta nov~ cultura
imperial. Volven a actualidade os ensa1os sobre a
realidade do Perú de José Carlos Mariátegui. Aparece
unha oposición extra-parlamentar que cuestiona o
Estado (o Exército Zapatista de Chiapas, o Movimento
dos Sem Terra do Brasil, a FARC de Colómbia e os
moviinentos· d~ labregos índios de Ecuador, Perú,
Brasil, Bolívia e Paraguai), e desafía tanto os partidos
do livrecambismo (incluida a social-democrác1a) como
todas as formas da esquerda parlamentar. Estes
movimentos chaman á socialización dos seitores
estratéxicos da economía, ao reparto da terra, a
.
recuperación do mercado interior e á construcción dun
Estado de direito, hoxe irrecoñecibel baixo a máscara
das clases terratenentes aplicadas a castigar ~o povo
coas politicas de axuste económico deseñadas por
Washington.•
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OPP recoñece que se Daseou ·só en 9ritérios Políticas para negar asua admisión
........
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OTribunal Constitucional deddirá a viabilidade do
.

,

.

Gr"po parlamentar galego '
-0-C.L.

O Bloque Nacionalista Galego
(BNG) apresentou recurso de
amparo diante do Tribunal
Constitucional para que sexa
esta instáncia a .que· deci~a finalmente se é viábel a consti'íu·
ción dun grupo parlamentar-galega nas Cortes. Esta decisión
contrasta CQ8 actitude do Partido .Popular, quén recoñeceu
que só empregara _critérios políticQs na negativa a admitir a
demanda n:Scionalista, Logo de
impedir que se pedise un informe. xurídico sobre,, e~te tema.
Nen os dous docume·ntos apresentados por prestixiosos_constitu ci-on alistas nen as resolucións ·tomadas por todos os
grupos da Mesa do Congreso_,
agás o PP, serviron para impe- Os deputados do BNG anunciaron a apresenta~ión ~un recurso de amparo ante o Constitucional de contado.
dir que os populares negasen a
solicitude do BNG, ao tempo
mentres si _se _comprobou q!Je o
nas prnvíncias de Euskadi e
ción que recibiron dos asesores
que admitían· a proposta de Ca:- . - -BNG cumpre todos·os téquisitos
mais en Nafarroa ascende -ao
xurídicos da Cámara, que se
pedidos, incluso o de que teñen
alición Canária para si formar
abstiveron de apoiar a decisión
24,2.por cento.
a porcentaxe mínima Eie sufreágrupo sen ter-os cinco deputada maioria da Mesa.
dos que o primeiro suposto lexios, non se pode verificar que
Segundo o deputado Carlos
gal exixe. Despois de que o
os parlamentários do PN-V e CiU
Segundo Francisco Rodríguez,
Aymerich, esta resolución é abpartido maioritário para$e duas
cumpran os requisitos de teren,
a negativa á formación dun grusurda, xa que esquece que
alomenos, 0 15 por cento dos
veces o intento nacionalista, o
po parlamentar galega respon"riun sistema aleitoral de listas
portavoz do BNG en Madrid,
votos das circunscricións nas .fechadas, o voto non se pode
de a "unha decisión política que
que· apresentaron candidaturas.
Francisco Rodríguez, xa apreinfrinxe a lei e a deturpa en fadividir entre os candidatos essentou a documentación preciEstá excusa desármase simplevor dun sentido discriminador
colleitos e só se cómp9ta en
sa para que o Tribunal Constimente logo de observar os recara á Galiza". Contrastando
base á lista completa". E, polo
tucional emita unha senténcia
s-ultados eleitorais que fixo-ofitanto, unha resólución baseada
coa imaxe de estrita legalidade
sob_
re este tema.
ciais o ministério de ·interior.
nun presupósto· falso. Foi por
que quixo vender o PP, está a
isto que o BNG decidiu recorrer
· Segundo· estes dados, CiU obtiadmisión de que a demanda
A Mesa do Congreso quixo fun- - vo ·no conxu-nto das circunsnacionalista é totalmente válida
a decisión. En contra dos argudamentar a resolución. de denecricións o 28,8 ,por cento da vo- . mentas esgrimidos polos popue lexítima, tal e como ten que
gación no argumento de que,
recoñecer, nun suposto idéntilares. estivo a .falla de colaboratación. A porcenta~e- do PNV

co, ao si permitir a constitución
do grupo canário.

Rolete sen máis
O recurso apresentado polo
BNG foi rexeitado pota Mesa o
17 de Abril. Contra as demandas nacionalistas, centradas no
respecto ao Regulamento que
contén a sua proposta e na falla de rigor da solución adoptada en primeira instáncia, o PP
volveu aplicar as prebendas
que lle concede a maioria absoluta. Mália que o deputado
de CiU e membro da Mesa, Josep López de Lerma, demandou que os servizos xurídicos
do Congreso emitisen un informe sobre o tema, a maioria negouse e mantivo a sua pretensión de impedir a formación do
grupo atándose a critérios sinxelamente políticos .
A decisión da Mesa foi valorada
moi negativamente polo BNG,
ainda que Francisco Rodríguez
mantivo a sua esperanza en que
finalmente sexan as autoridades
xudiciais as que decidan sobre a
lexitimidade da proposta "A pretensión nacionalista de formar
grupo próprio atopou perfecto
amparo non só no Regulamento
senón na própria Constitución. O
PP non opuxo nengun ditame xurídco aos informes que redactaron para o Bloque imRortantes
xuristas", afirmaba a nota de
prensa difundida despois de solucionarse o recurso.•

facelo a golpe de maloria consw

titue un _pésimo síntoma".
Cados ' Luís Rodríguez obviou,

na sua coluna de ~ El Correo
Gállego todas estas conside-

ráéi6ns e só alude a unha falla
de xenerosidade popular. "Ao
prim'etro que hai que culpar é

-
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Mantense apromesa do tren de "altas prestacións", mália non figurar nos _
planos do governo central

Fraga non demandará orzamentós
de Madrid para infraestruturas
-O-p,c,

O presidente da Xunta, Manuel
Fraga lribarne, anunciaba un
investlmento de un billón de
pesetas en infraestruturas até
o 2006, ao remate do retiro
anual do governo, que este
ano se levou a cabo en Vilalba.
A falla de orzamentos para levar a cabo este plano, que lncl ue a mellora e construción
de estradas e a modernización
dos camiftos de ferro, o titular
do executlvo espera que eses
fundos vef\an de Bruxelas.
Diste xelto, recof\ece que
desde o governo central non
está previsto investir en Galiza e que non demandará que
o governo "amigo" efeitivice
as suas promesas eleltorals.
Para poder levar a cabo o Plano
Director de lnfraestruturas de Galiza (PDIG), que se apresentou en
Vilalba ao remate do décimo retiro
dos membros do govemo, o presidente da Xun.ta espera que desde
a UE se destinen máis de 900.000
millóns de pesetas procedentes
dos fundos de coesión e FEDER,
cos que a comunidade dota ás rexións máis pobres.
O anunciado plano repite o esquema das promesas que se veñen
realizando desde hai anos, ainda
que introduce pequenas variantes.
Reitera o compromiso de construcción de autovias e autopistas,
como a do Cantábrico ou a do Atto
de Santo Domingo-Ourense e
mantén os compromisos canto á
mellota dos camif'los de ferro, entre outros.
Sen embargo, ainda que avalia
os investimentos necesários para
levalo a cabo en un billón de pesetas, non garante en base a
nengún orzamento aprobado polo
governo central ou galego, a sua
execución. De feito, a construcción da autovia do Cantábrico dependerá de que se aproben definitivamente os fundos europeus e
de que o governo central os canalice cara a realización de infraestruturas en Galiza. Do mesmo
xeito, a autopista do Alto de Santo Domingo-Ourense, está á espera de que sexa financiada cuns
fundos privados que tampouco
están confirmados.

Camiños de fen-o
Con especificacións tan pouco
precisas como as anteriores e amparándose nas "circunstáncias especiais de Galiza" o titular do executivo daba por perdida a batalla
da alta velocidade e incluia nese
recén bautizado como PDIG o
novo tren de "altas prestacións" do
que ainda non se sabe nen en que
consistirá, nen con que orzamentos contará. Tan só que será "moito l'!lellor que o que ternos".
O que queda definitivamente confirmado é que os galegos non disporán de tren de alta velocidade.
Ao parecer, o governo central,

Cuiña apresenta un Plano Director de
lnfraestruturas con tintes fantásticos

5

O conselleiro de Política Territorial Xosé Cuiña apresentou un Plano Director de lnfraestruturas que prevé
uns investimentos de un billón de pesetas no periodo
que y~i do ano 2000 ao 2006. Pero o Plano é unha
S!Jma- de inconcr~cións e :de supostos iñvestir!lentos qu~ en parte corren a cárrego doutras Administracións
e mesmo de empresas públicas. Sobre o ferrocarril,
prevé gastar 200.000 millóns na rede interior e 400.000
para o "tren de altas prestacións", eufemismo qu~ poderia anunciar q1,;.1e non haberá tren de alt~_ velocidade:
- Naturalmente, na rede de interior de camiños de -ferro
· casé non entra en detalle. Ademais, este último ~investi
mento correspode a Rente e o primeiro ao Ministério de
Fomento. En estradas, prevé gastar 200.000 millóns,
·pero se atribue a constru.ción da autoestrada de Dozón
a. Ourense.- a autovía do Cantábrico, a conexión de V~
rin ·coa fronteira portuguesa e o remate dá Autoestrada
do Atlántico, ademais de anunciar autovias entre Compostela, Lugo e Ourense._Tanta precisión nas previsións pon de manifesto que o Plano ten unha natureza
semellante ao das autovías á Meseta, que tiñan que estar concluidas no 93 e das que falta rematar o treito de
Pedrafita.+
·

OSupremo dá un varapau ao Supe~or
por_':'O" defender os direitos individuais
Unha senténcia que protexe os direitos individuais dos
traballadores do Casino da Toxa ante a filmación con cámara$ de circuito pechado de televisión, foi un varapau
do Tribunal Supremo ao Tribunal Superior. Este último
admitira a existéncia de cámaras no citado Casino para
vixilar aos traballadores mentres realizaban o seu labor e,
ante ese fallo, os empregados recorreron ao Tribunal Supremo, que-anulou.a senténci" e asegurou que tamén
mentres ·se realiza un traballo hai direito á intimidade. Xa
ván várias as senténcias do Supremo que critican a polftica do Tribunal Superior en relación coa defensa dos direi- /
tos individuais, xa que Supremo considera que non se
defenden suficientemente.•

OValedór do Povo rexeita a sua reeleición
Fraga desglosou, rnáis unha vez, unha enorme ringleira de promesas.

substituindo o tren de alta velocidade polo tren de altas prestacións afórrase 950.000 millóns de
pesetas, xa que o primeiro ronda
os 400.000 millóns mentres que o
segundo chegaria aos 1.350.000
millóns.
Segundo Fraga, ese tren poria ás
capitais galegas a menos de catre
horas e meia de Madrid e permitiria o transporte das mercadorias
que chegan aos distintos portos do
país. En todo caso, o orzamento
preciso para a execución do proxecto, que estaría rematado tamén
no 2006, tampouco está garantido,
porque desde nengún ministério
sen ten confirmada partida algunha para este meio de transporte.
Os anúncios de investimentos
multimillonários para as lif'las férreas galegas lembran á polémica
suscitada nas últimas semanas
polas contradiccións entre os planos de Rente e os anúncios do
executivo. De feíto, para o deputado nacionalista, Alfredo Suárez
Canal, o plano apresentado por
Fraga s6 pode ser calificado como
"publicitário", á vista de que este
tipo de promesas repítanse unha _e
outra vez, sen que se chegase a
investir, até o de agora, nun só
quilómetro de via. Na mesma liña
manifestábase o socialista Ismael
Rego, para quen é difícil de crer
que se vaian cumprir unhas previsi(ms de investimentos que se repiten unha e outra vez.. Outra das políticas estrela á que
se lle deu luz verde en Vilalba foi
ao plano de protección das rías
galegas, que substitue ao deseñado, en exclusiva, para a ria de
Pontevedra. Desde os grupos da
oposición víñase reiterando a necesidade de que se elaborase
unha lexislación que abranguera a
todas as rias do país, pero só logo

de que se anunciara o proceso de
privatización do complexo EnceElnosa, a Xunta deu marcha atrás
a un proxecto que tiña paralisado
desde habia máis de un ano, máJia
ter rematados caseque todos os
trámites parlamentários para a sua
aprobación.
Segundo Cuiña -o proxecto estará
rematado en Decembro e en el
participará un comité científico
composto por expertos das tres
universidades galegas. Do que
será deste plano tampouco haberá
confirmación até que se aprobe
definitivamente. Máis tendo en
conta _como se desbotou, en función dos intereses empresariais, o
previsto para a ria do Lérez. Pactos co 8NG
Aproveitando a ocasión, o presidente da Xunta tamén fixo un
chamento ao PSdG-PSOE para
que rache os seus pactos en
aqueles concellos nos que co-governa co BNG. Para Fraga o único xeito de que se poida producir
un achegamento entre populares
e socialistas pasa por que estas
recuen e abandonen as suas relacións cos que "están en contra
da Constitución e do sistema estabelecido". ·
O titular do executivo daba así
cumprida resposta á oferta .do secretário xeral dos socialistas galegas, Emílio Pérez Touriño, de chegar a acordes en aqueles asuntos
que sexan de "interese xeral" para
o país. Diante desta proposta,
desde as filas socialistas, o deputado e portavoz parlamentário, Ismael Rego, manifestaba que se
manterán os acordes municipais,
co que semella quedar desbotada
toda posibilidade de diálogo entre
ambas forzas políticas.•

No balanzo de xestión de 1999, apresentado o Xoves 13
de Abril, o Valedor do Povo, Xosé Cora expresou o seu
.desexo de non continuar no cargo após do 14 de Novembro, despois de ocupar o pasto durante dez anos. Xosé
Cora-_declárase frustrado porque as suas recomenda. cións e suxeréncias son sistematicamente ignoradas. O
Valedor ere que esta institución ten prestíxio e repercusión social e xustifica a afirmación no numero de persoas
que recorren a el para que os defenda dos abusos da Administración .. Pero a sua. intercesión non dá os froitos desexados porque a Administración non resposta axeitadamenté. Contodo, Xosé Cara recoñece que o organismo é
moi novo e ainda non é coñecido nalgunhas zonas rurais,
ainda que a nível xeral· é unha referéncia para a socieda- de galega.•
'

·. -
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-~~depósitos do-Ferrazo x~-~traron ,. ~

en funcionamento
Málla as protestas dos vlc;iftos da comar98 de Arousa, os
depósitos de hidrocarburos do·ferrazo-xa entraron en
funclonamento. Xáquln Rubldo, portavoz da Plataforma
en Defensa da Ria de Arousa, slnala que a entrada dun
barco de fuelóleo o Sábado 15 de Abril, amosa a falta
dunha atltude dlaloga1_1te por parte da Xunta e da Autorldade Portuárla. Na Plataforma.seguran que alnda non
teften nen as certlflcaclóns pertinentes dá Auto-r ldaile
Portuárla nen entrou en funclonamento o Centro de Control Marftlmo prometido para o aceso aos depósitos de
Flnsa-Forensa. •

O29 e 30 de Abril celébrase a
VII Asemblea Nacional de Galizcf Nova
Os dias 29 e 30 de Abril Galiza Nova celebra-no Instituto
Xelmírez de Compostela a sua VII Asamblea Nacional,
na que se aprobarán os textos que van guiar a actividade das mocidades do BNG nos próximos dous anos. Elixirase tamén a nova Dirección Nacional , composta por
25 membros, aos que logo se sumarán outros tantos
responsábeis comarcais. A lista aprobada pala dirección
sainte por unanimidade, -e que será a-presentada a
Asamblea, esta encabezada por Rubén Cela que relevará como secretário xeral, despois de catre anos, a Martiño Santos. Coa mocidade, cara a fiberdade é o lema ca
que se apresentan a tese política, de organización , da
asamblea de mulleres e a sectorial, coa que Galiza Nova
quer profundizar nos problemas concretos que afectan a
mocidade.+
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Véñense ·6~bitando tiJ~~rosás ~voc~s sobre o ..
declive do soP9rteJibro: 'o_ hapco ni~el de lec,
tura, o deficitario nivel -lifl.güístico, oral e es,
crito na .m~edade, a presunta apocalipse de
entrarmos nunha civilización na-que a palabra
- perde pes0 específiCQ...

esixe esforzo, non pasividade. Un déitase na
poltrona, preme ~ mando,, e xa está. E a Jectu,
· ra quere silencio, c9ncennp.ción, tensión re,
ceptora; ademais d~ certa_bagaxe liniüfsti,
ca 'e verbal.
Algunhas relevantes personalidades culturais
veñen urxindo sobre a necesidade de campa,
ñas de apoio á lectura. E non só por ese obvio
concepto "utilitario" da lectura, como ferra,
menta básica para prepararás persoas para o
resto dos estudios, da formación profesional,
da vid,a laboral... Porque a lectura é moito
máis. E un instrumento de formación integral
da persoa. Está na base da cultura, da adquisi,
ción de afeccións e de hábitos, na raíz dunha
boa expresión escrita e oral, no fundamento
da aprendizaxe de idiomas, na base da relación
e a sociabilidade, na sedimentación da mellar
bagaxe que se pode atesourar como individuo
e como ser social. lso sen mencionar o que a
lectura contribúe á cidadanía, á tolerancia e á
liberdade, á comprensión da mirada do outro,
aos ideais da democracia ...

Quizais a proximidade do 23 d~ abril, día do
libro, sexa propicia para algunhas reflexións
sobre unha cuestión complexa mais· de absolu,
ta trascendencia social e cultural.
En primeiro lugar, cumpriría sinalar que unha
causa é a aparición de ámbitos nos que se pro,
duce a substitución do libro tradicional, gu,
tenberiano, en papel, por soportes que ofre,
cen as novas tecnoloxías, e outra moi distinta
o declive ou o relevo da palabra por outros
mecanismos cognitivos e culturais. Porque se . .
é indudable que os novos medios están, por
fortuna en moitos casos, sucedendo en certos
ámbitos ao libro tradicional como soporte,
outro caso é a presencia da palabra, da lingua,
xe e da textualidade na raíz do proceso da co,
municación e do coñecemento humano. Por,
que a maior parte da información ou dos
datos que se nos ofrecen nos novos medios
veñen a través da palabra, da linguaxe, do
textual. Por is6, contra á opinión dalgúns que
imaxinan fronte á presión dunha agresiva e
·omnímoda civilización da imaxe e do visual, <3
~
outros sosteñen queos novos medios, intemet o
o
incluida, teñen implicado tamén, entre ou, ;3
tros aspectos, unha paradóxJca recuperación ~
da palabra escrita.
~
Son dos que pensan que, así como constitúe
unha absurda impostura propia da ignorancia
o feíto de satanizar aos noves medios, tamén é
evidente que se está enfatizando de i:al rruinei,
ra o seu poder -incluso en ámbitos como a
pedagoxfa.--:-, que se podería deducir que coa
simple conexión cos mesmos xurdiria automa,
ticamente algo así como a ·encamación da
utopía individual, e ata social, sobre a terra.
En todo este proceso, como en toda aparición
de novas tecnoloxías, compre sermos abertos
mais tamén críticos., e ailalizar con obxectivi,
dade as súas virtudes e os seus defectos.
Non estaría de mais recordar algo que decote.
non lembi:an numerosos e:iq>ert9s: que ~ base
de todo o proceso cognitivo segue estando,
ademais da escola e do profesor comoelemen,
tos por excelenda interactivos -ademais de
socializadores-, a palabra como ferramente
imprescindible. De aí a importancia da forma,
ción lingüística, verbal, tectual. E nese proce,
so, indudablemente, a lectura, e o libro (en
calquer que sexa o seu soporte, papel ou tinta
dixital e reescribible ... ) supón un aspecto
es~ncial para unha relación madura, rica e
fluída coa linguaxe e a textualidade. Con cal,
quera forma de adquisición cultural.
Mente e ordenador.,Porque amáis interactiva
non é o ordenador. E a persoa, a mente huma,
na. e se os procedementos básicos de acceso ao
mundo da informática -agás no nivel de pro,
fesionais da materia, técnicos especializados,
expertos...- se pode· realizar ntln tempo fl1áis ou menos breve, ou alomenos razoable, a pre,
paración dunha persoa para os complexos me,
canismos perceptivos, anallíticos, intelectivos,
cognitivos que acompañan a,o proceso de ad,
quisición da destreza verbal e a maduración
reflexiva, leva moitos anos conformala.
Neste contexto, a lectura desde a infancia é
un instrumento absolutamente imprescindi,
ble. Unha arte, a da lectura, que se adquire
pouco a pouco. Chegar a niveis óptimos de
"lectura comprensiva" require un longo pefio,
do de apre~izaxe. Nin a escola parece ser su,
ficiente moitas veces nese proceso. Os contex,

A lectura é, pois, tecnoloxia punta. Unha fe,

tos social e familiar tamén deben cooperar. Os
país deben velar P9rque os fillos lean desde os
primeiros anos.- E un
proceso que debe co,
· mezar axiña, con deci,
siva presencia nos fo,
gares. O libro non
de~ ser visto nas Casas
como un luxo, un felto
esporádico. Ten ·que
ser unha ferrarnenta,
un .xoguete, tan cotián
e inmediato como a .
moneca, as canicª8, 9
mecano...

Habería que comezar por predicar co exernplo,
vendo a TV selectivamente e con ollos de es,
pectador crítico e non
alienado, mais crean,
do tamén unha cerra
dinámica lectora e
cultural na casa. Se os
pais lles len aos fillos,
ou compárten con eles
esa experiencia, os ra,
,;.,,, ,,
'
paces gostarán da lec,
~on
tura, porque aos nenos
o que máis lle agrada é
a compaña, a amizade,
o xogo cos país. E a
lectura é un campo
infinito de xogo, di,
vertimento, aventura,
experiencia e sociabi,
lidade.

A lectura é tecnoloxia

Q~é común é o feíto
de rifarlle os pais aos
·fillos para que non ve,
xan tanto a televisión
e lean un libro, men,
tres eles fagocitan prD'
grama tras programa.

punta. Unha ferramenta
para o mana se
queremos converter a
sociedade nun ámbito
cada vez máis numeroso
de analfabetos
funcionais.

Claro que a lectura é
tamén un hábito. E

Xosé Lois

rramenta para o mañá se non queremos con,
verter a sociedade nun ámbito cada vez máis
numeroso de analfabetos funcionais. É un la,
boratorio incesante. Unha clave de arco da
persoa e da sociedade. Un talismán para tócla,
las posibles viaxes, reais ou imaxinarias.
Científicas e humanísticas. Da empírica rnáis
minuciosa e contrastable e da imaxinación
máis aleatoria e desbordante. A lectura é
unha ferramente máxica. Non hai xeografia,
cotián ou imposible, real ou virtual, que a
persoa, a través dela, non poida transitar, fá,
gao desde o sofá, a cama, o vagón de metro, o
asento do avión ou a hamaca estival. Desde o
papel ou a pantalla.
Os nenas e adolescentes que crecen sen o
pracer dos libros, están destinados a seren
persoas, dalgunha maneira, pobres, e sempre
tenderán a maiores carencias intelectuais,
culturais e sociais.
Pracer interminable. Claro que non se debe
esquecer que ler, ademais de instrumento for,
mativo e de aprendizaxe, é sobretodo pracer.
Vicio solitario, inesgotable. Os verdadeiros
lectores son hedonistas natos. O seu goce non
ten fin: da inmensa Babel que soñou Borges e
que constitúe o legado textual que nos fixo ser
o que somos na actualidade, saben que xamais
lerán máis que unha moi cativa parte. A súa
voracidade é hipnótica, insaciable. Por iso un
bo lector nunca se poderá aburrir nesta vida
Incluso aforrará. Cántas veces se comproba
como, a menor nivel cultural, máis necesídade
hai de gastar carros non xa en disfrutar, senón
· en simJ?lemente non aburrirse. ·
Dicía Kavafis que o verdadeiramente dis,
tinguia a Atenas eran o home e a palabra.
Magnifica síntese do que está nas raíces de
Europa e da nosa civilización. Un sentí,
mento do humano e un logos cognitivo e
comunicativo, vinculante. Detrás do libro
e da lectura --en calquera soporte, tradi,
cional ou futurista, papel ou tinta dixital- ·
están o home e a palabra. Por iso, a nova
galaxia virtual e dixital, a nova Babel co,
municacional, ben utilizada, non só non é
contradictoria co máis relevante e substan,
cial do espírito de Gutemberg, senón, a
meu ver, unha nova evolución, enriquece,
dora e ensanchadora de horizontes, da gala,
xia gutemberiana. Detrás de ambas, se algo
debe estar, é o home. É a palabra. a tecno,
lexía non debe ser un fin, senón unmedio
cara o melloramento da condición huma,
na. Shakespeare e Cervantes brindarían
palas marabillas desa viaxe. •
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NORMALIZACION LINGOISTICA

Oconcello ele Ponteveclra

Critican ogasto de cartos públicos para subvencionar porcentaxes de galego que non se cumpren

Promover o uso do galego nos,meios
será o eixo da campaña do 17 de Maio
... P.C.
O uso do galego nos melos
de comunicación, ou máls
ben, a posta en evldéncla do
escaso emprego do idioma en
prensa, rádio e televisión,
centrará a camparía reivindicativa posta en marcha pola
Mesa pola Normalización Llng Oí sti ca xunto co BNG,
CCOO, CIG e EdG, de cara a
celebración do Ola das Letras
Galegas. A campaña, que terá
contlnuldade logo do 17 de
Malo, prevé como acto central
unha manifestación convocada
para esa data en Compostela.
Só un 4% dos artigos publicados nos xornais galegos están
escritos en galego. Esa porcentaxe descende ainda máis se se
ten en conta que a maior parte
dos artigos escritos no idioma
do país son de opinión. Na
maior parte das informacións
constátase tamén que non se
respeita a língua na que van escritas as notas de prensa e que
mesmo son numerosos os casos nos que se traducen as declaracións das persoas que as
emiten en galego.
A publicidade en galego tamén
destaca pola sua auséncia, non
xa en meios escritos senón
mesmo na CTRVG, onde a obriga de usar e promover o uso do
galega e a dignidade da língua
aparece recollida no Estatuto
polo que se rexe.
De aí·que nesta ocasión se centren os actos reivindicativos do
Dia das Letras Galegas na demanda dun maior uso do idioma
nos meios de comunicación, habida conta de que perceben
cada ano importantes sumas de
diñeiro procedente de subvencións en conceito de Política
Lingüística.
Asi debuxaba a situación do
galego nos meios de comunicación Concha Costas, presidenta da Mesa pola Normalización
Lingüística, para quen é imprescindfbel abrir un debate no
que necesariamente teñen que

participar os
poderes públicos, pero tamén os responsábeis das
empresas de
comunicación
e os próprios
xornalistas.
Dise xeito a
campaña apresenta vários
apartados. Lego
de enviar un
manifesto no
que se analisa a
situación de
partida aos xornais, radios e
televisións, preténdese concertar entrevistas
ces responsábeis dos meios,
para que sexan
e 1es que n se A
--u... sinclicalos
•
• das
,..__.__.
APANARO
posicionen a
Mesa, _. · - •
apresentaron 05 actos previstos para 0 Dia
Letras ._...,......
respeito do uso do idioma.
para el mundo" e que se subtiObrigas da administración
tulen e non dobren as declaraO abano de demandas é máis amcións en galega. Canto a TVG
Ao tempo, transmitiránselles
e a- RAG, demándase unha plo para a Xunta de Galiza, porunha série de demandas que
que se lle demanda que elabore e
maior competéncia lingüística
ainda non sendo demasiado exiapresente publicamente un inforpor parte dos presentadores e
xentes implicarían cámbios imredactores e unha maior preme anual co grao de cumprimento
portantes no padas condicións que regulamentan
senza de convin ora m a
dados e convio uso do galego por parte das
comunicativo
emisoras
que recebaron concedadas
do
país
galega. Entre
mobilización
sións, que se avalie o cumprimennos distintos prooutras sinálase,
to dos convénios que asina a Digramas e en
para a prensa
quer contestar
rección Xeral de Poi ítica
Tele 5 e Antena
escrita, a neceLingüística sobre todo coa prensa
3,
pídase
que
se
evidéncias
como
sidade de que
empregue o gaescrita, que estes informes podan
se "respeite o
ser solicitados directamente á
que só un
lega nas descouso do galego
Xunta e tamén através dos grupos
nexións para Gacando este sexa
dos
artigas
na
1
iza,
tendo
en
parlamentares e.que se elaboren
a língua na que
e distribuan sistemas operativos _
que no
lles. chegan as
prensa estexan canta
en galego, CD-Roms e programas
caso das desconotas de prensa,
en galega, ape- nexións en Cata- de traducción automática.
de maneira que
1un y a úsase o
a información
sar das axudas catalán.
Trátase, en síntese, de pór de
que se realice
manifesto a distáncia que hai
apartir deles
públicas
g:1trg g fgvcrábe! ª9reciación
sexa tamén en
nicipais de rádio
do galega e do seu uso por
galego" e que se
solicítaselles
parte da própria sociedade co
respeite a língua
emprego deficitário por parte
que, cando menos, cumpran
dos entrevistados na reproducos mínimos estabelecidos nas
dos meios e de percurar que
ción das suas declaracións.
as empresas de comunicación
bases da concesión e á RNE
que se poña de novo en antese insiran na realidade social
No caso das televisións, na
na unha emisora íntegra en
para a que están producindo
TVE pídase que se emita en
gal ego.
as suas informacións. •
galega o programa "Galicia

A
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SANIDADE

Superando aSida, SAS, desmitifica omal '1ras quince anos de desinformación oficial"

Nace un colectivo que discute a teoría oficial da Sida
Vén de apresentarse publicamente o colectivo Superando a
Sida, SAS, integrado por un grupo de persoas que discute a orixe
da Sida e do vírus da imunedeficiéncia humana. Esta organización lembra que hai hipóteses alternativas que están a ser
censuradas pelas autoridades e
demanda un debate plural q1,Je
revise toda a teoria oficial do mal.
Desde hai máis de dez anos,
distintos investigadores denúncian irregularidades entorno á
Sida entre as que estaria a obxectividade científica ca que se
chegou a determinar o vencella-

ordena o peche clunha
. ofici~ ele Facencla ilegal

mento do VIH e a síndrome. O
colectivo tamén denúncia os intereses farmacéuticos dos investigadores oficiais, asi como
as suas "chafalleiras" investigacións e afirma que os expertos
oficlais non !aron quen de desmentir con argumeñtos as tes~s
revisionistas que eles defenden.

dial en retrovírus. De feito está
constitu'ido un Grupo Internacional pola Revisión da Hipótese VIH-Sida, co que está relacionado o colectivo galego .

Superandq a Sida.

O colectivo Superando a Sida
ten o sgu enderezo no Apartad o Postal 48 d@ Cangas de
A lista de argumentos e 'PersoMorrazo. O médico Manue: G3nalidades do mundo científico
rrido é un dos seus portavoces.
que avalan a teoría revisionista
Na documentación que distrida síndrome é extensa e docubue o colectivo SAS relátanse
mentada. Entre eles están váunha série de obxectivos, entre
rios prémios Nobel de Química, . os que están a difusión de información de interese sobre a
asi como virólogos, incluido entre eles a maior autoridade munSjda que habitualmente é omi-

tida, informar da posibilidade
de manterse san sen fármacos,
asesorar legalmente aos afectados sobre os seus direitos
sanitários, laborais e sociais,
promover a toleréncia e sensibilizar á opinión pública.
Este colectivo demanda que se
produza un debate de forma transparente sobre a Sida para deterñii:wr a sua existéncia e orixe,
algo que nu~ !Q! posíbel até a actualidade porque se pródüc!~ unha
censura de todo tipo de debate.
"Se estamos trabucados queremos que o veñan demonstrar",
afirmaron membros de SAS. +

Para·á-campafia da Renda
de 1999 a Axéncia
Tributária inaugürou· unhas
oficinas na pontevedresa
praza de Barcelos péro non
pediu licéncia municipal. O
sindicato CI~ 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
municipios, é imprescindíbel
contar con licéncia
municipal para abrir un local
público.+

Oalcalde 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 Leida
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 Cora
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 encaros a
conca do ria 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 ainda se
conservan. A
Coordenadora solicitou aos
concellos afectados que ·
xestionen o aceso ao
informe para apresentar as
alegacións pertinentes con
vista~ 3 preservar ese
património natLJr;:tl e
etnográfico.+
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Onúmero de profesores sen destino definitivo ascende a1.500
de Chiapas". Nese senso,
contado, o conflito universitário vai alén do zapatismo e
propón novas problemas (reacción contra a mundialización, falla de futuro , corrupción do Estado ... )". •

Menos nenos e sen mestres dabondo

Independéncia
galega e loita
armada
A silenciada
revolta
estudi~ntil de
México

A sescolas rurais esmorecen e 1.500 profesores agardan a que a Consellería lles asigne destino _definitivo.

-0- P. B .

O índice de natalidade descende pero nas escalas os nen os non teñen mestres en
grau suficiente. Faltan logopedas, administrativos, especialistas e incluso conserxes. As
antigas escolas· rurais seguen
camiño da ruina e 1500 profesores agardan a que Consellaria de Educación lles asignen o seu destino definitivo:

a

"É preocupante que, mália a
baixa da taxa de natalidadé,
non se produza unha mellar
cualidade e servizos no ensino
-co menta Anxo Louzao da
CIG. Na maioria dos centros de
Infantil e Primária non hai administrativo, moitos non teñen
nen orientador nen conserxe,
son excepcionais os centros
que cantan con logopeda, hai
máis de 1.500 profe-sores sen
destino definitivo e existen es+.; n 11 "'. n
_.
p e C l. a 1i' dad e S ·g U e c· Q\!_.Lln.ilLLL.lL.l.'-'se n ser impartidas por profeson¡:tdo especialista".

A central sindical está a perco-

rrer. os centros de -Primária e
dores naquelas escalas nas
Infantil co ánimo de recoller
que se matr iculen nenas de
máis de 10.000 sinaturas para
menos de 3 anos ou con necesidade educativas especiais .
avalar as propostas que que-ren negociar coa Consellaria
de Educación na Mesa SectaOutra reivindicación é a da ela. rial. O obxectivo é o de con- - boración dun plano específico
N on é o mesmo vivir baixo o
querir uns cuadros de persoal
para que no rural os centros
impulso do amor libre que
con menos de tres unidades
que garantan un profesor por
baixo a sombra da SIDA;
cada unidade -as de Infantil
pasen a considerarase Co/éxio
non é o mesmo vivir no temRurais Agrupados, con servizo
estarian formadas por 15 rapapo
da marte heróica do C he
ces e as de Primária p-or 20- e
de cual idade e unhas condiGuevara en Bolívia, que no
especialistas en todas as escacións de traballo para o profetempo do "desmerengue"
las.
sorado igual que no resto dos
(para JSar a fórmula de Fidel
centros.
C astro) dos países mal chaDo mesmo xeito, a Administramados socialistas; non é o
ción teria que designar orientaCon esta proposta a CIG tadores para os centros de máis
mén quer conseguer que o númesmo ser mozo baixo o imde seis unidad~s e postas de
mero de estudant es p9r aula
pulso da educación e a cultuapoio á atención das necesidasexa_menor ao actual. E dicer,
ra que baixo a sua
des educativas especiais. Para
tm máximo de 15 nenas en ln limitación; non é o mesmo
os coléxios -d e máis de -sel s
fant.i l e de 20 en Primaria, que
sobrevivir baixo o Estado do
unidac;tes a CIG taméri .reclama _-, se reducirian a 12 e 15, respeibenestar que baixo o Estado
un pastó de Pedagoxia Jerape- - fi vamente, se están escolarizado malestar.
útica (PT), 'para os pe·12 un PT dos alunas de diferentes idae outro de Audidó~ a Linguaxe
d~·s .. ou con necesidades
(AL) r·para os ·de 18 dous de PT
Eld U c':~i~as , especiais. Ao. tem _ _Jo
1~
1 n!--l~~"'e-f.11~1:-{l~,_¡~~~1·-StJc€¡gj\ffinñ9i1=-jpoSOiiíCITTTI~-ITTiqüi~:tnfü~JriTnft~--+~Ü:;:s~m~O:ZO~S~q
ue naceron en
:~
: .....
:;:::::; ; ; ; _ " ' d 5
~uces1vamenpo so11cnaran que ~ e SUJ.l fll l l a a
te. A Consellaria de Educación - _ríprmati va que estabelece que
lY~L. teneu hcxe 17 a.nos;
adxúdicaria, asimesmo, as .praas ·ratios recollidas na LOXSE
son unha xeración que non
zas de persoal administratLvo - <- · p_oden ser superadas se hai refala e non coñece os filósofos
que sexan necesáíias e coidapetidores. +
franceses ou a Escala de
Frankfurt, pero cofiece, por
estar involucrada nela, de
perta a pobreza e os pobres.
N on fa la no nome dos
pobres, senón que forma parte deles. Cando estes universitários escribiron Métanse su
democracia por el culo n as paredes do periférico, acababan
de ser reprimidos pola policia
que está baixo o control do
PDR. Eles expresaban dun
xeito diáfano o que moitos
sua situación. Pésie a isto, o
Desde o BNG tachan esta postura
pensamos do sistema político
Partido Popular ven de rexeitar
como un "acto sectário e de irresmexicano. Os estudantes puno Parlamento unha iniciativa
ponsabilidade política, xa que se
ñan <liante do espello da sodo BNG co que se quería instar
votou negativamente só polo feíto
ciedade unha clase política
á Xunta de Galiza a que planifide ser unha proposta feita desde
profundamente reaccionária.
que urxentemente o comezo do
a oposición".
próximo curso.
A oferta inicial que deseñou a
Xa o dixo o sube:orr.::tndante
A proposta da formación nacionaXunta suporá que comarcas
Marcos: "Cando advertimos
lista era a de realizar unha adscrienteiras quedan sen posiq!!:daque os políticos se afastaban
ción prévia do alunado aos estú de de impartir 0 8acherelato
da cidadania, dixemos que a
dios que desexen realizar "co fin
Tecn0!6;¿lco. No caso dos nosociedade non os ia perdoar e
de evitar discriminacións e paré!_ ves ciclos de FP, por exemplo,
ian xurdir movimentos cada
permitir que os centro~ pGldán fao de lmaxe e Son, unicarnente
vez máis radicais. Chiapas
cer as sua~ prt:vislóns de profesose vai impartir na Coruña igual
quixo ser unha adverténcia.
~adó e meios co tempo suficiente".
que o de Artes Gráficas, ao que
A revolta estudantil vén ditampouco poderán acceder os
Durante o debate, o PP aceitou o
cimos que nada se aprendeu
rapaces de Lugo, Ourense e
carácter razonábel da proposta e

Vota en contra de coñecer as demandas dos estudantes

OPP négase a planificar o comezo de
.

.

curso no ensino post-obrigatório
-0-P.B.

l

l

•

No mes de Setembro implantarase en Galiza con carácter
xeralizadoo ensino secundário post-obrigatório (ESPO),
que inclue os novos bacherelatos e ciclos de formación
profesional. A oferta inicial
destas ensinanzas que anunciou a Xunta é moi restrictiva e,
'de non modificarse, vai supor
unha forte selectividade para
quen accede a estes estudos.
Mália a inminéncia da sua posta en marcha, o alunaq0 é os
centros educati'!Gs- seguen sen
coñecer realmente cal vai ser a

A revista Viento Sur publica
un artigo de Sergio
Rodríguez, que dá algunhas
claves básicas sobre o
conflito estudiantil na
Un iversidade Autónoma da
cidade de México. "Os
estudosos normalmente
realizan unha comparación
da xeración actual coa de
1968, para salientar os trazos
anteriormente sinalados. Este
tipo de análise fai caso omiso
dos grandes cámbios sociais
que se deron n os últimos
lustros, alomenos desde 1982.

a sua léxica pero votou en contra.

Pontevedra. +

Luís Gorn;ález "Foz", membro
fundador da UPG, canta en
Terra Livre a idoneidade da
loita armada. "O fracaso do
movimento independentista
está ligado ao fracasso da
aq:om militar contra o Estado espanhol. A luita armada
que praticou a UPO durante
o franqui mo nom lhe supujo
os mesmos cu tos. Quando o
movimento político alcans:a
um alto grau é difícil evitar a
tentas:om de pa ar a mét do
superiore de luita -qu eu
nom condeno em geral- ma
na Galiza nom se davam as
cond is:on para faze-lo em
1979 nem em 1987 e considero que nom se dam no
2000. Nestas circunstáncias o
movimento armado repre enta un peso excesivo para o
movimento político, o movimento armado nom pode e tabilizar-se e a sua derrota
-por muito temporal que a
queiramos considerar- conle~
va a desfeita do movimento
político. Em Irlanda e em
Euskal Herria o nacionalismo
tem ums apoios que nom som
comparáveis com o que se
passa na Galiza; aliás, as deficiencias democráticas (nom
só as aparentes, as que o povo
ve, mas também as reais) em
ambos os países som muito
mais grandes que as
nossas". •

Que foi do
galeguismo?
Isaac Diaz Pardo, na ua cción fixa en La Voz d Galicia critica a volución p lf tica das ideoloxias
antifranquistas. "O réxime
franquista non temía a mái
inimigos que aos comunistas
e aos galeguistas. Morro
Franco, nos primeiro anos
todo era confusión, pois que
confusa era a governación
dun Estado, que xa non queria ou non podía ser ditadura, con servidores que eran
os mesmos do réxime substituído.
Hoxe, en xeral, hai poucas
diferéncias conceptuais entre
os de distra e sinistra. os
dous andan preocupados potas autoestradas, os trens de
alta velr:>cidade 1 os estacionamentos subterráneos, os
automóbiles e Internet, as
redes dixitais, a
globalización, os investimentos financeiros ...competindo
nestas cousiñas, namentres
Galiza cada vez é menos
nosa, porque os bens reprodutíbeis que crian riqueza,
parece non lles preocupar".•

I
GALIZA
Como foi o seu primeiro en·
contro co Congreso?
Tiña algo de experiéncia por ter
traballado con Francisco Rodríguez e Guillerme Vázquez na
anterior lexislatura. De calquer
xeito a toma de contacto veu
moi marcada polo asunto do
grupo parlamentário. Frente as
promesas de diálogo, a pura razón partidista prevalece sobre a
xurídica, o sentido comun e a
igualdade, como se veu no distinto trato dispensado ao BNG e
Coalición Canária. Unha maioria
pode servir para aprobar unha
leí nun sentido ou noutro, pero
non para negar os mínimos estabe lecidos nunha norma de
funcionamento interno da Cámara. Supón o nascimento dunha amenaza a ter en consideración, un novo despotismo.
Durante a sesión de constitución do Congreso, chamoume
moito a atención a atitude de
Aznar, totalmente hierática, autoritária. Non tala con ninguén
do seu grupo, dille o dia anterior
ao presidente do Congreso que
ten outra candidata para o po~to
e promételle un Ministério. E a
fórmula do motorista que se emp regaba durante a ditadura.
Sorprendeume tamén a cantidade de xente gastada, talando
en termos políticos, que forman
parte do PSOE. A xeración de
Suresnes segue ali. Aseguráronse os primeiros postos nas
listas, non houbo renovación algunha no grupo parlamentar e
dubido moito que sexan capaces, nen que teñan afán, de facer u.nha boa oposición.
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é posíbel verificar que porcentaxe teñen as outras duas formacións políticas que concurren co
BNG para formar o grupo. É
contraditório, primeiro porque é
ben doado de averiguar só con
acudir aos dados oficiais publicados pola Xunta Eleitoral Central do Ministério do Interior e
segundo porque se CIU e o
PNV xa teñen grupo é que superan o 15%.

Carlos Aymerich
"Ao PP non lle importa que negarlle ogrupo parlamentário
ao BNG sexa ilegal"
-0- PAULA BERGANTIÑOS

CARLOS AYMERICH É A NOVA CARA DO BNG NO CONGRESO DOS DEPUTADOS. COMO ESPECIALISTA EN DIREITO DA
CONTADA FALTA DE ARGUMENTOS XURÍDICOS DO PP PARA NEGARLLE O GRUPO PARLAMENTARIO AO BNG. "SOMOS
UNHA FORZA NACIONALISTA EN ASCENSO, UN PROBLEMA CD QUE NON CONTABAN E QUE OLIEREN SEGUIR
UBICÁNDONOS NO QUE ELES ENTENDEN COMO MARXINALIDADE POLÍTICA", AFIRMA. PARA O DEPUTADO NAS CORTES, A DECISIÓN DA MESA DO CONGRESO ADVIRTE DO "NOVO DESPOTISMO" CO QUE OPP VAi GOVERNAR DURANTE
UNHA LEXISLATURA NA QUE ENTENDE QUE SERA "VITAL" A COLABORACION ENTRE CATALÁNS, BASCOS E GALEGOS.

Aí está o centro da cuestión.
Saben que non teñen razonamentos xuridídicos pero dalles
igual porque para cando o
Constitucional falle ao noso favor, xa terán o regulamento modificado. Nós, por coeréncia poi ítica, daremos a batalla até o
final. Hai posibilidades de que
se coñeza antes de que remate
a lexislatura, pero o PP vai presionar para que se demore.

Acúsanos de intentar acadar
nos despachos o que non
conseguiron nas turnas.
É normal que durante a campaña o BNG se marcara como obxectivo o de acadar un grupo
próprio galega. Cando por moi
poucos miles de votos -a diferéncia entre tres e seis deputados son 20.000 votos en toda a
nación- iso non se puido verificar ternos que estudar que posibilidades nos oferece o regulam e nto do Congreso. Non
abrimos un camiño novo, seAón
que transitamos polo que outros
pasaron antes. A xente interpreta a decisión como inxusta. Os
argumentos do PP son infantis,
tirados de competicións deportivas. Non se nos pode peder que
non esgotemos as posibilidades
que as normas, que eles fixeron, nos dan.

Interpreta a decisión da Mesa
como un anúncio da maneira
na que vai governar o PP con
maioria absoluta?
Marca o que vai ser a lexislatura. Tiñan unha decisión política
tomada e o que menos lles importou é se era legal ou ilegal.
Tamén lles importou pouco non
contar co apoio doutros grupos
e nen sequer se tomaron un mínimo de traballo para vestir xuridicamente unha decisión totalmente sectária. É un anúncio,
por tanto, do que irnos experimentar ao longo da lexislatura.
Teñen unha maioria absoluta
que van usar de maneira totalmente autoritária e negadora
dos direitos das minorias e dos
direitos democráticos. Saben
que lles pode servir para machacar á oposición, e no caso
do BNG cunha raiba e xenreira
especial.

O que si conseguiu o BNG foi
reforzar a Declaración de Barcelona.
A batalla polo grupo vai ter consecuéncias positivas, con independ~ncia de conseguilo ou
non. E unha leición de como
van actuar os do PP e serviu
para rentabilizar a Declaración
nun momento no que os meios
de comunicación estaban dicindo que, sobretodo por parte de
CIU, estaba marta. Agora a colaboración entre os diferentes
nacionalismos que existen no
Estado español é vital. Nós ternos moito que gañar pero CIU
e PNV tamén.

A que obedece ese ensañamento co BNG?
O PP ten unha espécie de programa deseñado para ir en contra do nacionalismo basca, cata1án
e galega. En Euskadi
concrétase no intento de sacar
ao PNV do centro da vida política e do Governo. Ir gañando espácio eleitoral a costa dunha
fractura social, axudado tamén
por ETA. No caso catalán o que
pretenden é introducir cuñas
dentro de CIU, co debate de se
entrar no governo, por exemplo,
e criando problemas coa cuestión lingüística. No caso galega,
efectivamente o BNG é unha
forza poi ítica en ascenso e para
eles un problema co que non
contaban. Por iso van pretender, con calquer excusa, deixarnos no que consideran que é a
marxinalidade política, . na que o
BNG non está situado nen polo
seu traballo nen polo respaldo
eleitoral. lso supón impedir que
formemos grupo e descalificar-

Até cando poderia demorarse
o ditame do Constitucional?

Como vai enfocar o BNG a
oposición?

ANT

nos como forza de governo na
Galiza.

Como especialista en direito,
tamén terá feito unha valoración da decisión da Mesa.
Pensabamos que o problema
poderia plantexarse polo ponto
do regulamento no que di que
os deputados que pertencen a
un mesmo partido político non
poden constituir grupos separados. Ese artigo introduciuse no
ano 1982 para evitar que o
PSOE criase o grupo dos socialistas bascas e cataláns. Pretende que os representantes dunha
mesma formación non formen
grupos separados pero non im-

pede o empréstimo de representantes dun partido a outro.
Neste sentido, son moi reveladoras as actas da Mesa do Congreso do ano 1996, cando se
constitue o grupo de Coalición
Canária. O PP non puido usar
este argumento porque sabian
que existian problemas á hora
de diferenciar UPN do PP, xa
que non é máis que a marca
eleitoral do PP en Nafarroa.

É por iso que inventaron, dunha
maneira totalmente extravagante, o argumento basado no artigo que di que para formar grupo
deputados de unha ou várias
formacións políticas deben de
reunir dous requisitos, cinco de-

putadas e máis do 15% dos votos nas circunscripci9ns nas que
se apresentaron. As catro da
tarde deron unha rolda de prensa para comunicar que o BNG
non tiña grupo. Ante o estupor
dos meios de comunicación, o
vicepresidente primeiro da
Mesa, o señor Camps, xustificou a resolución dicindo que
non sabian que porcentaxen tiñan os deputados cedidos por
CIU e PNV ao BNG. Sen embargo, a nós comunicáronnos a
resolución ás nove e cuarto da
noite. É dicer, estiveron toda a
tarde tentando vestir o santo
con argumentos xurídicos, porque sabian que a sua excusa
non era de recibo. Din que non

Antes habia fendas polas que
tentar colar algunha iniciativa,
que agora se van desfacendo.
Ternos que seguir. a ser o autofalante das reivindicacións da
xente, non só do sectores
agraviados, utilizar o Congreso
para pór de manifesto que en
relación a Galiza o PP incumpre as suas promesas, insistindo en que existe outra maneira
de facer as causas. Somos o
que en millar s ituación estamos para defender os intereses dos galegas, porque dúbido. que os deputados do PP e
do PSOE, escollidos nas circunscrioións galegas, sexan
quen de facer ese traballo. A
presenza ademais dun novo
deputado diversifica os ámbetos de actuación e vai perm itir
que o traballo tanto a nível sectorial como territorial sexa máis
efectivo.+
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Fraga emprega aautonomía municipal ~mo argumento·para desvencellarse das actividades de Isaac Prado Villapol

.

Oalcalde do Vicedo condenado por atentado, falsidade, malversación.
.,
e prevar1cac1on
As senténclas que condenan
ao alcalde do Vlcedo, Isaac
Prado Villapol (PP) entenden
que hai delitos de atentado á
autoridade, falsidade de documentos, malversación de caudais públicos e prevaricación
por accións delictivas levadas
a cabo desde o concello e por
ameazas a un fiscal. Por esta
razóns, o xulgado do penal de
Lugo e a Audiéncia Provincial
condenárono a un total de sete
anos e nove meses de cárcere e
doce anos de inabilitación para
o exercício· de cargo público.

do PP e entón formou a candidatura independente coa que
conqueriu a reeleición na alcaldía en Xuño de 1999. Na
sua argumentación, Fraga
acolleuse á autonomía municipal para explicar a ignoráncia
da Xunta sobre as actividades
ilícitas de Villapol e lembrou
que este non se presentou ás
últimas eleicións nas listas do
PP. Contado, non anunciou a
apresentación dunha querela
contra o rexedor por implicalo
falsamente . Máis ben o presidente tratou de evitar que os
fallos poñan en apuros a todo
o Partido Popular.

Das senténcias, a primeira delas, do xulgado do penal número un de Lugo, condena a Prado Villapol a dous anos e seis
meses de cadea por atentado á
autoridade e ameazas e ao pagamento dunha multa diária durante cinco meses. O caso retírese a unhas ameazas
pronunciadas contra o fiscal
xefe da Audiéncia Provincial en
Marzo de 1999.
O segundo dos fallos, da Audiéncia Provincial, é unha condena ao alcalde do Vicedo a
cinco anos e tres meses de prisión por un delito continuado
de falsidade de documento
para cometer unha malversación da caudais públicos. A
mesma Audiéncia inabilitou durante cinco anos a Prado Villapo I por prevaricación e condenouno a pagar quince mil
pesetas diárias durante vinte
meses en conceito de multa.
Ademais, este último fallo irá
ao Tribunal de Contas para que
se determinen posíbeis responsabilidades contábeis. As condenas implican que estará inabilitado durante doce anos.
Prado Villapol atopara nas
dietas municipais un mecanis-

Reaccións viciñais
No Vicedo, as voces están divididas entre os que só peden
a inabilitación e os que demandan que entre en prisión e
que devolva o que ingresou ilícitamente . Pero algunhas demandas van máis alá e exixen
que se abra unha investigación en toda a xestión munici pal e que esta inclua os investi me ntos realizados pala
Deputación e a Consellaria de
Pol ítica Territorial no município durante o mandado de
Prado Villapol, que comezou
no franquismo (1974).
Prado Villapol co seu avogado durante o xuizo no que finalmente foi condeado.

mo de ingresos que lle permitiu cobrar sesenta e cinco millóns de pesetas entre 1993 e
1997. O rexedor cobraba 45
pesetas por quilómetro nos
seus desprazamentos -naturalmente as distáncias tamén
estaban infladas-, quince mil
pesetas por asisténcia diária
ao concello -todos os dias do
ano-, dez mil por desprazamentos a municípios limítrofes, lrinta mil ao resto da província e cuarenta mil ao resto

da península -tanto tiña Compostela como Madrid. Por durmir fora cobraba sesenta mil
pesetas. Os seguros, reparacións e rodas tamén corrían a
cargo do concello. En realidade, no momento de celebrarse
o xuízo seguía a cobrar análogas cantidades polos mesmos
conceitos.
A senténcia da Audiéncia Provincial declara que o cobro de
dietas era escandaloso e que

X. MARRRA

o seu obxectivo era lucrarse
personalmente. Contodo, o rexedor dixo que as dietas eran
necesárias para levar a cabo
as xestións municipais e afirmou que a Xunta e a Deputación tiñan constáncia do que
estaba a facer. O presidente
Manuel Fraga apresurouse a
desmentir estas acusacións do
alcalde do Vicedo, que militou
no PP até moi recentemente
-só cando o escándalo era
manifesto foi apeado das listas

Prado Villapol ainda ten marxe
para apresentar recurso pero,
de no facelo, só ingresará en
prision para cumprir a pena se
asi o solicita a fiscalía, extremo
que ainda non está confirmado. O mesmo sucede coa inabilitación . Ademais, o rexedor
poderia pedir ao Governo central que proceda a indultalo.
Oeste xeito quedaría nunha si tuación semellante ao alcalde
de Ponteareas, Xosé Castro
(ex-PP), pendente de que Governo conceda ou rexeite o
seu indulto.•

Bruxelas anunciou que pode retirar os fundos·europeus

A Comisión# Europea detecta indicios de ilegalidade na construción do
encoro no Umia
A Comisión Europea afirmou o
Mártes 18 de Abril que existen
ipdícios de que o encoro do
Umia vulnera o direito comunitário. No caso de que a investigación de Bruxelas constate a
veracidade destas sospeitas, a
UE paralisará os fundos de desenvolvimento rexional otourgados para a realización do
proxecto. Só tres dias antes, o
Sábado 15, os viciños de Caldas, Cuntis e Maraña volvíanse manifestar para denunciar
· a desfeita no património que
as obras xa están a provocar.
O eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira, defendeu o Martes
18 na Comisión de Peticións do
Parlamento Europeu, e en presenza da Comisión Europea, a
denúncia apresentada en 1998
pola Coordenadora-Antiencoro

en relación ás irregularidj:tdes
no proxecto da presa no Umia.
Esta Comisión é a encargada
de examinar as solicitudes apresentadas polos cidadáns e de
transmitirllas á Comisión Europea .pedíndolle a información
correspondente no caso de vulneración do direito comunitário.

ou xeotécnicos que avalien esta
construción e o anagamento de
paraxes l')aturais, asi como de
afección das augas termais de
Caldas e Cuntis. Tanién lembrou que o encoro ten na sua
contra os informes do Valedor
do Povo e unha senténcia do
Tribunal Superior de Galiza.

Foi o que fixo no ano 1998 coa
queixa apresentada polos viciños de Caldas, Cuntis e Morañ a. O Martes, Nogueira defendeu a denúncia e subliñou a
auséncia dun informe de impacto ambiental neste proxecto, xa
que o inventário apresentado
pola Xunta de Galiza é unha cópia dun encoro da província de
Huelva. O deputado .tamén sinalou os problemas de seguridade
que produce o encero porque
non existen estudos xeolóxicos

No debate tamén estivo presente a deputaqa de Esquerda Unida, Laura González, que incidiu
lila necesidade de que se faga
un estudo sobre o impacto ambiental que causa a obra. A Comisión Europea sinalou ao fio
que os regulamentos dos fundos comunitários non poden financiar proxectos que vaian en
contra do direito comunitário, incluida a proteción do meio ambiente, como poderia estar sucedendo neste caso.+
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Na manifestación do dia 15 a Comisión contou co apoio de escritorees, actores e xentes da vida pública galega.
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Nove de cada dez contratos son temporais e máis de un tércio dura tres meses ou menos

Le

ilie-

Un contrato para cada noventa dias

3n

aciIS-
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Non se queda atrás o sector serbatlo. Cedíanse a boa parte das
pretencións dos empresários, invizos; cunha marcada taxa de
centivando a contratación. cunha
Menor de trinta anos, muller e emprego feminino, cuxos emprenova categoria: emprego indefinisários tamén botan man do ·concon tres contratos temporais
ao longo do ano no mesmo trato eventual por circunstáncias , do que substituia ao fixo; menores indemnizacións e maior faciliposto de traballo. Este é un
de produción. Contratos de curta
dade de despido. Pero existían
dos perfis máis comuns que duración para bares, restauranoutros colectivos dos considerase extraen dos últimos dados tes, tendas, etc.
dos "con dificultades de inserción
do INEM e dQ lnquérito da Pono mercado laboral": maiores de
voación Activa. Segundo unPoucos indefinidos
cuarenta e cinco anos e mulleha análise que ven de realires. Estas últimas eran considezar a CIG, a reforma non con- -_ Por que afirman no gabinete
radas prioritárlas polos dous miseguiu o obxectivo de criar- técnico da CIG que a reforma
riistros de Traballo: Manuel Piten como único obxectivo conem prego estábel e si, sen
mentel e Javier Arenas. ··
embargo, trunfou á hora de seguido até agora a maior rotación no emprego? Baséanse acadar rotación. Asi no ano
A p·artires do ciados do INEM,
pasado nove de cada dei nos dados referidos aos ·contradedúcese ·que o incremento da
contratos asinados no país tos indefinidos xerados tras o
acordo entre governo e sindicateniporalidade centrouse nas
continuaron sendo temporais.
mulleres durante o pasado ano.
tos estatais. A dous anos da reNos homes descende, ainda que
A modalidade de contratación
forma, os indefinidos só suposó sexan dééimas,. o número de
que máis está aumentando é · ' ñen o-8,5% dos contratos totais.
córítrátos-éventuais, mentres que
aquela que permite unha menor
As medidas para a mellora do
nas mulleres medra case dous
permanéncia no posto de trabamercado de traballo e fomento
puntos nos últimos tres anos.
llo. Esa é a conclusión que tiran
da contratación indefinida non
Seis de cada dez contratos a
na central nacionalista trás ·estucumpriron a sua fin, din na CIG.
dar as porcentaxes de emprego.
tempo parciai son asinados por
Contratos de tres en tres meses
É certo que aumentaron os indemulleres, dos cais case a metaou "por obra e servizo" contide duran menos de tres anos.
finidos nos últimos tres anos en
nuan medrando en número. Embase á lei do 97; dos poucos
pregar a alguén por un servizo
Os homes asinan máis contramáis de cinco mil asinados na
determinado flexibiliza considetos, un dado que se corresponde
Galiza ese ano, pasaron aos
rabelmente o despido para a
coas cifras de asalariados. Se o
16.782 asinados en 1999. Pero
empresa. Proba disto, din na
60% dos asalariados galegos
os contratos indefinidos eran un
CIG, é o crecimento que rexisson homes, tamén o 60% dos
6,5% dos totais hai tres anos e
tran os "contratos eventuais por
contratos suscritos o ano pasado
só medraron dous pontos até o
circunstáncias de produción",
ano 1999. A incidéncia da refor- ~ pertencian a homes. Tamén as
mulleres gañan nos contratos fique pasan a representar un
ma non incrementou notabel28,3% dos totais do 99.
xos-discontinuos, unha modalimente os traballos, xa non fixos,
dade utilizada, por exemplo, no
senón baixo esta nova modalidaPermanecer nun pasto de trabasector das conservas.
de de indefinido.
llo menos de tres meses é frecuente para os demandantes de
E, .sen embargo, segundo o inDoutro xeito, medra o número
emprego. O 38% dos contratos
forme da central sindical, "no
de salariados pero continua a
temporais duran tres meses ou
relación fixo-temporal desequilique atirixe á estabilidade no emmenos tempo; moitos deles, asibrándose totalmente a prol desprego, a incidéncia da reforma é
maior entre os homes que entre
nados "por circunstáncias de prote ultimo tipo de contrato. O
as mulleres". Das conversións a
d u ci ón", no mellor dos casos
91,5% dos contratos asinados
tiveron unha duración temporal,
chegan até seis meses. Un dos
indefinidos, o 63,9% corresponriláis de seiscentos mil durante
déronlle aos horltes "co agrasectores nos que máis incidiu a
o· pasado ano.
vante de que as mulleres son
reforma laboral no sentido da romáis numerosas dentros dos
tación de emprego é na construcolectivos de desempregados
ci ón -tamén sector no que se
A reforma das mulleres
nos que a contratación . se preconcentran os accidentes laboA reforma pactada en 1997 destendia inducir". O 62% dos pararais-. Sete de cada dez contratos
dos menores de vintenove anos
tinábase no papel especialmente
asinados nesta rama pertencen
son muller e o 69% dos de lonaos xóvenes, a todos aqueles
á modalide por obra ou .servizos.
que buscaban o seu primeiro traga duración, tamén. •
-0- A. ESTÉVEZ
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A~ xunta de accionistas aprobou novas investi.mentos no sector hoteleiro de luxo_

OBáriCOJ?astor aposta por t~~i~~~ .~ inter11Q~~~
No -Banco Pastor están convencidos que -o. numero de
operación"S· bancarias feita·s a
través de internet agoira un
negócio próspero para as entidades financieiras. ·Sei·s mil
millóns de pesetas. é a cifra
que a xunta xeral celebra~a o
pasado 13 de accionistas que
preside- Carmela Arias aprobou pata in,vestir na ·banca
por Internet•.A construción de
dous novos· hoteis, ·en Santa
Maria dé Oia e na illa de Toxa
tamén foron rati-ficados na
xunta do Xoves 13 de Abril.

Grupo Caixa
Agencia de Swuros
Biagallcia
Ciberviaxes
Coinsa
Corporación Financiera Cuba
GESCAIXA GALICIA, S.G.C.E.R.
Homega
Softgal
STD-IV!ultiopción
TasagaJicia
Tasagalicia Consult

Grupo Ahorro Corp.
Ahorro Corporación, S.A.
Gesinca Inversiones, SGllC.
Gestión Tributaria Territorial

Primeira é principal razón, abaratamento de custes na rede ..
Asi explico u ·Vicenté Arias Mosquera, vicepresidénte de» Pastor, as razéns ·por optar por: Internet, rexeitando que ·se trate
dunha moda. ·"Sempre será necesária unha certa presencia fí..

Lico Corporación, S.A.
Licasa 11 (Geinsa)
Licasa 111 (Deteinsa)
Inseco

Particións empresariais
máis relevantes

Otras empresas

CAIXAVIGO e OURENSE

AZKAR
Banco Pastor

"R" (TelecorñunicaCiones .
37;50%
de Galicia S.A.\
Vino Activo . S.A.
1295%
3"90%
Adolfo Domínouez S.A.
Inversiones Ahorro 2000 S.A'.
20%
Banco Galleoo S.A.
4978%
Sonevinus S.A.
7143%
º526% '
Indice Multimedia S.A. Retevisión Móvil S.A. lAMENAl 2 10%
Retevisión Fiia S.A.
091%
Onda Dioital S.A.
2-50%
Ceinsa S.A.
1650%
PRIMUS S.A.
376%
Pescanova S.A.
5%
Autooísta Central Galiana S.A.
15%
Cidade Universitaria, S.A.
-25%

ENCE

GASGALICIA
lntelsis
Pescan ova
Pu leva
Pharmamar
IBERIA

Repsol
Telefónica Cable Galicia
Unión Fenosa
Zeltia
Carmda Arlas, ~desa de Fenasa, preside o Ba~~ Pastor.

sica que, no noso caso,: fóra de
Galiza irnos conseguir através
das oficina~ unip.rovinCiais. A
_transparénci? ctwga ao~ .prezos, xa que é moi fácil facer
comparativos ~n~re- a~ en_tidades que colgan as suas ~ofertas
en· Internet. ·Todos Qs ·bancos,
indeg.eridentéinénte ..do 'seu tamañó, ·somo~ · iguai~- en Internet.
De aquí.a _n_
osa meao( p:reséncia física, . eh comp~racíq~ con
oufras ehtidádes Jináncié.iras,
nos pr<)pc;>~io.i'.lJ~ .j.w~ª- ay~f)íaxe
de: futuro ' e (fo Muro J~iato,
aó riOoef' canípetif' d"úrih"a-.estrutura·
Jjxeira e'
.. ~máts
.,

deoftciñas·
~

-

polo tanto, . tnoité> menos custosa\ explicou para incidjr na
idea de que.a red.e non é únh~
-am.eaza sehón unha '.' grande
oportunida9e". -q Grupo Pastor,
a través. da sociedade lnova t~n
participado en ·compañías· "cori
alto compoñente tecnolóxico"
ou "que están xerando valor na
actual revolución tecnolóxica".

Beneficios turísticos
As operacións·· no ~seétor holeleiro
-saíronlle :ben ao Banco que presi. de a' condesa -de Fenosa~ . Aos_
0

dous hoteis dos que xa é proprietário o banco -ver cadros coa
participación das entidades financi ei ras neutras empresas-, O
Gran Hotel da Toxa, e o· "Finisterre '; da ·Coruña, únense agora
dous novos proxectos que van
sumar parto de tres mil cincocentos millóns de peseta$ de i(lvestimento: un novo hote1·· na Toxa e
outro coa recuperación do mosteiro de Santa Maria de Oia con
cuarenta e unha habitacións. O
turi"smo de afto ·níve1 ·polo que
aposta o Pastor inclue tamén o
n<;>vo ·porto deportivo ~e Sada.
. .

- "' - ; _,.

LETRAS

~

wne a participación do Banco Pastor ..-,trcu empresas. No 1Uperior, a do Corporación Fi·
nanciera de CoiJ<o Gollcia -con
predomínlo do 1ector eléctrico e 01
transportes- e, na esquenla, cu empresas da1 que toma pan. Caixovigo •
Ouren-.
No cadro inferior pode

Os balance do último exercício do
Banco, feito público o día 13 de
Abril, ratifica aos directivos nesta
aposta, xa que califican de '<excelentes" os resultados dos investimentos en hoteis durante 1999;
427 millóns xerados polo hotel da
Toxa, e 165 polo Finisterre. Tamén destacan a participación en
Unión Fenosa, compañia na que
tamén incrementou o número de
accións Caixa Galicia, cun resultado o pasado ano de máis de
tres mil millóns de pesetas de beneficios para o banco que governa a família Arias.•

~ ~
~

GALEGAS

2000
.......

\.

- Cia, Española de Industrias
Electr uimicas S.A.
- Comunicaciones Aviron S.A.
- Corporación Aseguradora
Inversión Servicios S.A.
- Fondos Galicia Dos S.A.
- Fondos Galicia Uno S.A.
- Gestión de Marcas
Productos S.A.
- Golf La To·a S.A.
- Inversiones lbersuizas S.A.
- Pérez Torres Handlin S.A.
- Rio Narcea Gold Mines
- Ruta S stems S.L.
- Saite - Coba! S.A.
- Unión Eléctrica Fenosa S.A.

39,49%
41,99%

3604%
50%
013%
15%
3502%

305%

Por integración Global

DENDE O CEO

MURGUÍA

MANUEL MARTÍNEZ MURGUÍA

COLECCIÓN FROITA DO TEMPO

COLECCIÓN PROTAGONISTAS DA HISTORIA

COLECCIÓN ESENCIAS

VERSIÓN GALEGA DA 1 • NOVELA DE MURGUÍA

100%
- Acción de Cobro S.A.
- Bolshispania, S.A. ,
45%
S.l.M.C.A.V.
50%
- Finoalicia S.A.
- Gesn:.c:tor S.A. S.G.1.1.C
100%
- Gestora Fondos Galicia S.A. 7596%
- lnverpastor, S.A.,
58,99%
S.l.M.C.A.V.
100%
- Pastor lntemational Caoital
100%
- Pastor lntemational Finance
100%
- Pastor Servicios Financieros,
S.A. E.F.C.
- Sobrinos de José Pastor S.A. 100%
100%
- Universal Support, S.A.
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Oamago de crash de Wall Street alerta sobre os perigos da sobrevaloración das accións

A festa dos mercados bursátiles~··

.

:•.

-

.

-Areforma laboral
aumentou os contratos

temporais·

-~-·

está chegando ao seu final
Hai menos dun ano, unha empresa invlsfbel, adicada ao suposto negóclo de internet, rachaba todas as previsións e
facia multiplicar por 30 o valor
dos seus títulos nun cuarto
de hora no parqué de Madrid.
Nacla asi o mito de Terra, a filial de Telefónica que seria
pionelra na febre do ouro que
en todo o mundo atlnxiu ás
compat"ilas vencelladas con
ese futuro de vacas gordas no
que converteu o capital á rede
electrónica. O Venres, 14 de
Abrll, Wall Street e o indice
Nasdaq de novas tecnoloxlas
caen en picado. A alerta espá11 ase no resto do mundo e
prevese unha queda histórica.
Só un control estrlto sobre
estes valores de nova xeración mantlvo o tipo dos mercados europeus. A próxima
vez non será tan doado
aguantar o furacán.
A eufória da intemet chegou ao
seu fin e iso sábanas os investidores en bolsa. Empresas como
Terra só venden fume e parécense máis a un depósito de fe
na bondade do futuro ca a un
negócio sério. Neste último ano
non se produciu a revolución na
rede, senón que sufriu a colonización brutal e arrasadora do
gran capital, que gorentaba esta
autoestrada da información para
poñela ao seu servizo.
Ademais, os governos dos países ricos vian na internet unha
ameaza, palas suas posibilidades de acceso universal e igualitário e as vantaxes que tiña
para os máis débiles dentro da

tre das finanzas de empresas e
estados de Occidente. -0 éeu no
que navegaban os corredores
de Wall Street era unha farsa e
a caíd~ podia ~er ben dtfícil ~e:
asumir. ,
-

Anda

~rto
.

a crise?
-

-

O qu~ pasou -a pasada s~mana
foi só un avisó. -Por uriha banda,
o capital dec:;atouse éle qu~ o diñeiro vai subir 'º seu prezo en breve, non só nos Estados Unidos, senón en todo o mundo por
efecto da forte inflación. A confianza cega nas novas tecnoloxias tamén é valeira, xa que os
seus defectos ainda son moitos
e o prato forte que lles ·apresenta ás grandes compañias, o comércio electrónico, ten moitos
fallos estruturais que fan dubidar da sua capacidade para sa. tisfacer os consumidores.-· -

o..poia de meses 1rende11do valores etéreos a Bolsa amecna con arrastrar o aforro de
milóns de persoas en América, Xapón e Europa. Na folo Woll Street.

loita polos mercados. As reupañias inflouse sen nengun crinións da Organización Mundial_ tério. O resultado foi o nacimenpara o Comércio e do cúmio de
to dunha nova clase empresaDavos foron como un novo en- - riat, que negociaba coa nada,
centro de lalta no que os señoque non veodia nengun produto
res feudais de Silicon Valley se
realmente acabado e que impurepartiron este novo mundo.
_ña os se·us critérios de funcionamento sen se ter demostrado o
Para facer atractivo este mercaverdadeiro peso no futuro da in-ternet.
do virtual, sobrevalorouse todo.
Pagáronse verdadeiras fortunas
polos nomes dos domínios, houContado, os negociadores dos
bo unha carreira desenfreada
mercados e os expertos en ecopor facerse cos mellares talennomía decatáronse dos riscos
tos no deseño e xestión dos sída bonanza bursátil, que consetios electrónicos e, por suposto,
guiu beneficiarse desta cultura
o valor en bolsa das novas comdo esplendor e mais do. bon in-

Tanto Of? agcionistas das empresas deste tipo como os governos de Europa e .Estados Unidos -o de ~xapóh terá que
actuar para controlar os problemas que viviu Tókio o Luns 17falan de corrección do sistema,
de ·medida de autoxestión mel'cantil que, serve para evitar o
sobredimensionamento de certos valores. Pero o certo é que
se sospeita que subxaza algo
máis embaixo da tona das declaracións oficiais. As trompetas
da recesión xa tocan ben alto.
As reservas de -diñeiro de todo o
mundo rico chaman de novo á
sobrjedade e quérese diluír a
ameaza da crise conxuntural
baixo mantos bordados con -escena$ de cántigas de-_ sere~s.~

Chegou o catacrash
RAMON MACEIRAS

Na edición de A Nosa T erra do 21 de outubro
de 1999 (edición 905) escrebiamos un artigo
titulado Economia acatarrada no que anunciabamos a chegada da época das vacas &acas
para o mercado bursátil. O catacrash chegou
seis meses despois, da mao da alta inflación, da
sobrevaloración do mercado bursátil e da recorrente suba dos tipos de xuro. Os cámbios que
isto producirá na economia mundial implican
case que con toda seguridade o comezo do
cámbio do ciclo económico.
Deciamos daquela que unha suba xeneralizada
dos tipos de xuro en todo o mundo era o que
se agardaba para os meses primeiros do 2000
como estocada final para toda unha época de
ciclo alcista do mercado bursátil. Tardaron
tempo en asumilo, pero os especuladores prepáranse para unha época na que as ganáncias
especulativas serán moito menores.
De novo foi Alan Greenspan, presidente da
Reserva Federal estadounidense, quen "aconsellou'' aos investidores que "revisen coidadosámente as suas carteiras porque poderian estar
subestimando o seu nível de riscos". Este novo
aviso, xunto cun repunte de prezos á produción en Estados Unidos ( 1, 1% mensual, a
maior suba en nove anos), sacudiu imediatamente aos mercados, os que viñan caindo en
todo o mundo polas· dúbidas sobre si a FEO subirá ou non os tipo de xuro en novembro.
Esta nova adverténcia de Greenspan sobre a
posíbel sobrevaloración dos activos bursátiles

tivo como sempre un efeito-dramático nos . gantes desatou unha onda-de vendas :en ·t odo' o
mercados. Greenspan non utilizou a expr~ión
mundo. A cousa. foi a pior cando o ·Departa"exuberáncia irracional dos mercados" que
mento de Traballú estadóuniderise puolicóu
tanto escándalo criou en ,decembro de 1996,
un índice de prezos á produción de 1,1 % mensual. A suba interanual deste índice colocou-se
pero adverteu que os investidores poderian estar subestimando os-ris-cos.
- en 3,5%, o níveLmáis alto
:. · ;L
desde 1991. EstO significa
-alarma inflacionista. En EsGreenspan explicou que o
tados Unidos. iso s_ignifica
boom bursátil dos 90 estivo
impulsado pola caida da
que a FEO subirá os tipos,
prima de risco vencellada
xa que non dependen as
ás accións (que baixou dun
medidas antiinflacionistas
10% a princípios dos 80 a
das conxunturas electorais,
un 2% nos últimos meses).
como acontece por istos laNa linguaxe críptica de
4ps.
Greenspan dise asi: "coidadoso análise dos modelos
A demonstración de que os
de xestión de risco das carmercados se tomaron en séteiras que non parece estar
rio as adverténcias de Grevencellado a cámbios tec·enspan está no feito de que
nolóxicos novos e irreversía rendabilidade dos bonos
beis". No discurso de Gredo T esouro americano a 30
enspan o roáis claro é: "de
anos subiron en Outubro
producir-se unha forte copasado até 6,35%. Wall
rrección, os fogares e as
Street empeza a pensar que
institucións poderian ser
a maior economia do munvulnerábeis".
do está-se achegando a un
escenário de menor crecimento con máis inEn prata, esto significa que os prezos das acflación e tipos de xuro máis altos. Un escenário moi malo.
cións teñen que baixar porque son irreais, que
se vai producir unha caída inexorábel e que o
mellor para todos é que a aterraxe sexa pouco
O que está claro é que un catarro da econoa pouco e non de súpeto.
·
mia norteamericana pode converter-se en sinusitis en Europa e pulmonía en Asia e AméNaquel outubro de 1999 este aviso para naverica Latina. t

O que está claro é

que un catarro da .
economia norteame"ricana pode conver. .
ter. . se en sinusite en
Europa e puhnonia
en Asia e América
Latina.

A Confederación
lntersindical Galega (CJG)
denunciou o incremento da
temporalidade nos contratos
de traballo despois de se
poñer en marcha ~ reforma·
laboral asi_nada entre o
Gover:no Aznar e- os
sindicatos UGT e Comisións
Obreiras. Para a central
nacionatista, de cara.ao
P_rograma de Acción para o
Emprego 2000, que vai
iniciar o Ministério deTraballa; danse os mesmos
problemas gue r:ios
·anteriores programas do
PP. Nun documento
enviado desde a CIG ao
.departamento de Traballo,
móstranse .algunhas·d_as
propostas deste sindicato
para facer máis axeitados
estes programas. As
med~asquedemanda

-resúmense no .
fortalecimento da empresa
pública, a mellora dos
servizos públicos, o
aumento da cobertura por
paro -e a imposición dunha
renda básica mínima que
permita a solvéncia do
canto por cento da
povoación.t

F'9a dos traballcldores
do061
A negativa da nova
adxudicatória do 061 a
recoñecer a antigüidade
dos 72 traballadores do
servlzo na Gallza levou a
este colectivo a convocar
-un ha folga ao longo de
toda a Páscua. A nova
adxodicataria, participada
po1a·Telefónica (75o/o) e a
ONCE (25%), poderla
despedir aos actuais
_ oper•rios e substituf_
l os.
- por simples telefonistas.
_ ~demai~, a empresa
· : négase ~ aéeitar os
~lteltos acadados polos
traballadores, asl como o
convénio asinado. Os ·
._ ;~trabállcrdores só s_u p_eron
c·a1 era a adxudlcatárla o
cita antes-de facérse cargo do servlzo. A
Consellarla de Sanldade
-decretou uns servizos
mfnimos.•
-

A inflacióñ,sobe a un·
ritmo superior ao previsto
No mes de Marzo o Índice
de Prezos ao Consumo na
Galiza e en España tivo a
mesma variación e subiu un
0,4%. No conxunto dos tres
primeiros meses do ano a
inflación· galega é do 0,9%, a
mesma que en todo o
-Estado. A porcentaxe
aproxímase á metade do
total do previsto para todo o
ano (o 2%) e poderia obrigar
ao Governo a revisar á alza
as suas previsións. En taxa
interaunual, é dicer, nos
últimos doce meses, a
inflación subiu na Galiza un
2,9%, a mesma variaéión
que a rexistada no conxunto
de todo o Estado. O Governo
manifestou a sua confianza
en que nos vindeiros meses
poda correxirse a
tendéncia.t
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serviio \de.·:,·.,.
Urxencias,
do
Meixoeiro
Ao presoal do servtzo de ur,
xéncias do hospital do Meix, .
poeiro en Vigo parécelle "in,
-concebíbel" qµe a. xeréncia .
do complexo decida que só
haxa un facultativo de garda ,
durante a noite. Odia 17 de
Abril protagonizaron un
paro no servizo nunha serna,
na coa Sanidade revolta: tra,
balladores do centro de coor,
denación do 061 en
Compostela pechábanse nas
dependéncias deste servizo e,
en Lugo, tontinuan as pro,
testas polo peche de quirófa, ·
nos no Xeral~Calde.

Oboxeo atrae na Galiza _
aun público heteroxéneo enon sempre extravaganie

Olladas ao redor dun cuadrilátero

O hospital do Meixoeiro en
Vigo está perto da A,52, que
une Vigo con Ourense e
cuxo tramo máis próximo ao
centro sanitário resulta dos
máis perigosos en canto a si,
nistralidade. O comité de
folga sinala que deben per,
manecer dous médicos no
servizo como até agora por,
que son moitas as ocasións
nas que ha.i que atender a
vários pacientes á vez, alguns
.deles con risco de morte. O
comité de folga tamén fixo
fincapé na grande cantidade
de acciqentad9s da autovía
que ingresan en urxéncjas.
"Un só médico de .urxéncias
non gai;:ante un.trato·adecua,
do aos pa~iente.s': ,. din.

-0- CESAR LORENZO GIL

Hai poucos deportes que espertasen tanta expectación
para as artes como o boxeo. A
literatura e o cinema, principalmente, converteron a este
deporte nalgo máis, nunha espécie de metáfora da sociedade capitalista actual. Un home
só, armado coas suas forzas e
un par de guantes xigantes,
enfróntase a outro. E .entre ambos, a disxuntiva: a glória dos
flashes ou-o baño en sangue e
suor da lona. Toda esta poética
que narraron autores estadouni-

Anúncian que a protesta
pon de manifesto que exis,
ten "hospitais de primeira e
segunda división". Denún,
cian que o Meixoeiro sexa
marxinado en canto á perso,
al e meios. As criticas do· co,
· mité sori respostadas desde a
xeréncia sinalando que é
· "inxustifícabel" a permanén,
cia dos dous facultátivos· e ·
anunciando nov~s in~esti.,
mentas para equipas.
Por outra parte,en Lugo -con,
tinuan a voltas coa reforma
de once dos cátorce quiró(a,
nos cos qúe con ta o Hospital
Xeral,Calde. Van estar en
obras durante o verán pero,
segundo sinala a deputada
socialista Isabel Salazar, non
están concertadas con nen,
gun outro centro as inter,
vencións cirúrxicas que non
se podan realizar no hospital
público. Reseña Salazar que
os tres únicos quirófanos que
van quedar abertos no cen,
tro poden verse saturados. •

•.;

~ cc;H110 Dasbell Han 111ett ou
Martin Scorsese, existe ·cando se
CR.lla o aUántico e se ~ UIÍ
combate nos pavillóns galegos?

lae saudou un_ por un a todos os
membros do cuadrilátero e saiu
. aplaudindo o público.
Adrian Nicolae pon a chaqueta
do chándal e respira apuradamente, mentres enxoita a faciana cunha toalla e sorri co seu
adestrador. Ten as fazulas encarnadas e os roces do combate brillan baixo os seus ollas e
nas orellas de lume.
O boxeo na Galiza é un deporte
minoritário e a sua repercusión
social é ben diferente á que ten
en Chicago, Nova York ou Las
Vegas. Mais a arte do puxilato
.ten no noso país outros matices,
máis p:róx~mos á nosa cultura e
xeito de entender o mundo, que
o fan un espectáculo atractivo
para moita xente.

Rita vai a todos os combates
que pode. Cando pas-a moito
A zona máis fértil da Galiza en
tempo -sen que haxa boxeo en
canto a combates son as Rias
Vigo, acode incluso ao Porto ou
a Oviedo. Recoñece, armada - Baixas. Os máis importantes púxiles do momento proceden de
cunha cámara de fotos, .qt:Je
vilas como Vigo,. Pontevedra, Visente algo moi especial en plelagarcia ou Sanxenxo. lsto, unino combate. "Empecei a vir co
do a que o ximnásio emblema
. meu pai cando era pequena, e
do boxeo galega é o Saudade,
logo me afeizoei. Sinto algo moi
dirixido por Francisco Amoedo,
especial cando están os dous
o referente actual da preparapúxiles batendo un no outro".
ción deste deporte, fai que o sul
Rita, que se considera tan de
se encha d~ praticantes e afeiLee Manµel e presume das fozoados. A proximidade con Portos asinadas que lle dedicou,
tugal tamén é un ponto a ter en
considera que o deporte é un
·conta. Moitos dos árbitros de
exercício de profundo ero!ismo.
competición proceden do sul do
"En todo xogo físico enéontro
Miño e unha gran parte dos siamorbo sexual. Máis no boxeo.
reiros atravesan este ria para
Cando se abrazan todos suados
asistir aos combates.
é cando tiro fotos. Ai é cándo te
decatas de que non existe ódio,
Nestas últimas semanas; este
só violéncia, pero nen se renúnespectáculo tomou nova forza
cia ao compañeirismo". O Marao se homenaxear e lembrar a
tes, 11 de Abril, no Polideportivo
Felipe Pantera Rodríguez, camvigués de Coia Rita volveu gopión do Estado español de 'pezar. Roberto Domínguez venceu
sos pesados e o rei deste deen dous asaltos ao romeno
porte entre 1977 e 1987. A prol
Adrian Nicolae. Os dous rivais
sua, para recadar fundos que lle
fundíronse nunha aperta. Nico1

1

axuden a atravesar un mal intre
de saúde, Vilagarcia vestiuse de
festa e de boxeo. Ao tempo, en
Vigo, volveron soar as campaíñas en dous combates de exibición, que gañaron Roberto Domínguez e o galego-liberiano
Lee Manuel.
Danzas africanas.

Nostálxia do bairro
Cando Lee Manuel entra no polideportivo, hai unha bancada
que ruxe. Ao redor de vinte inmigrantes africanos, envoltos
en teas coridas baten tamboris.
O liberiano esparta moitas simpatias tamén entre os mozos vigueses. Raúl acode sempre
que pode a velo coa sua muller.
.Agora ten 36 anos e ten un
neno que non vén porque é
novo de máis para ver sangue.
Raúl quixo ser boxeador canda
novo pero unha lesión nun ombreiro rachoulle os soños. "Para
min, estes combates significan
un reencontro co bairro do Calvário, onde me criei. De ali é
Domínguez e moitos outros que
puxan por gañar títulos en toda
a Galiza. Cada vez que vexo os
guantes e os calzóns, venme a
saudade. Ainda é hoxe que
poño os guantes e fágome fotos como se posase para o cartel". A sua dona, Emma, comparte a afeizón do home. "Ver
boxeo é ben difícil. Detrás de
todos os golpí::!s hai unha técnica moi difícil de aprender. Pásoo moi .ben detectando a táctica de un e dó outro".
Manuel sofre nos seus tres primeiros asaltos ant!-3 o galés Chris Davis e un siléncio estraño
percorre o valeiro do pavillón.
Vítor mora en Paredes de Coura, onde rexenta un bar que é
ademais peoa de boxeo. "Por

ali pasan púxiles portugueses,
galegas, brasileiros e incluso
algun que estivo nos USA". Vítor é amigo de moitos árbitros
-moitos dos que actuan na Galiza son lusos- e achegouse a
Vigo para saudar ao deste
combate. Segundo Vítor, en
Europa o boxeo é un deporte
moito máis san que en América, máis pegado aos ximnásios
cós apostadores. "Mália que
segue parecendo un deporte
de pobres que aspiran a ricos,
o certo é que os púxiles de
aqui case nunca poden vivir
dos combates. lso é bon porque garante a beleza do espectáculo por si mesmo. Dálle dignidade. Pero tamén é certo que
se perde a máxia que tiñan
noutrora aquelas míticas citas
en pavillóns ateigados de xente
que urraban coma tolos ao ver
a George Foreman ou Mohamed Ali. Eran outros tempos.
Tyson matou os pesos pesados e só quedo u un entretemento de bestas que están desexando rematar para cobraren
a bulsa".
Ao fin, Manuel conseguiu gañar
aos pontos no décimo asalto. A
craque elevou o cántico e deu
unha volta ao recinto, non se
sabe ben se invocando a algun
espírito africano ou festexando
a esperanza en que o pupilo de
Amoedo gañe o título mundial
da sua especialidade. O baile
tribal coincide coa saída do público. Moitas parellas de mozos
que volven ao centro en moto,
vários coches de luxo con matrícula portuguesa que procuran
a autovia de Tui. Rebúmbio final
mentres o colexiado desanoa a
paxara e a rapaza que pasea
en minisaia o número do asalto
se acocha debaixo dun cariñoso
abrigo de lá. •
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Constitúese a comisión
cla muller con tres anos

Presidente do Colexio de Xornalistas·de Galiza
·.

~

r:

Xosé M~ Garcia Palmeiro
\

c1ere1raso.

O Venres 14 de Abril
constituiu5e a comisión

-

"O Coléxio debe·órganizar~xornadas pero tamén: negociar un'convénio"·
. . PAULA CASTRO

O pasado Domingo, 9 de
Abril; celebrábanse as prlmelras eleicións do recén criado
Coléxlo Profislonal de Xornalistas de Gallza, do que forman parte cáseque os dous
tércios dos profisionais de
todo o pafs. O proceso eleitoral marcaba un ponto de inflexión no mundo da comunicación, caracterizado, historicamente pola sua baixa participación en asoclacións ou
organlzacións de seu. Das
duas candidaturas apresentadas, a encabezada por Xosé
Maria Garcia Palmeiro obtlña
unha abrumadora maioria. O
prlmelro decano desta institución avalia eses resultados e adianta as liñas de traballo que se van priorizar
para a sua posta en marcha.
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Resulta, sen embargo, chamatlvo que optándose pola candidatura máis progresista,
logo se manteña unha actitude compracente co poder á
hora de elaborar desde os
distintos méios as informacións.
Aí hai vários aspectos: o papel
que estamos cumprindo os profisionais, o papel que queremos
cumprir e o que podemos cumprir. Todo esto é resultado de
equilíbrios moi complicados
qu~ non son doados de manter
para os profisionais e ás veces
tampouco para as empresas.
Equilíbrios que teñen que compaxinar a independéncia, o respeito ás liberdades, a marxe de
confianza necesária no traballo

xéncias para que
ninguén se durma.
Somos conscientes
de que hai xente
que non se colexiou
porque está á expectativa do que ·se
vai tacer. Hai outra
xente que seguramente está con dificuldades de· traballo, en paro, e a sua
situación pasa máis
por buscar alternativas que por integrarse de momento
no Coléxio. Hai
xente que non está
aí porque tivo problemas cos papeis
e coas datas. Con
todo, trataremos de
que a maior parte
da xente se integre
no Coléxio, porque
estamos convencidos de que, cantos
máis profisionais,
máis forza terá. O
Coléxio debe estar
con todo o relacionad o coa comunicación en Galiza,
desde a organización dunhas xornad as até a negociación
dun
convénio, se é posíbel. Non é un sindicato, é unha corporación de direito
público, pero deberá estar moi atento
a todo, desde a defensa das liberdades até a própria
dimensión deontolóxica da profisión
ou as condicións de
traballo que, de ma- A. PANARo neira tan clara, e ás
veces, tan rotunda,
influen no próprio resultado
dese-traballo.

do Home e da Muller, criada a
través dun decreto o 17 de
Abril de 1997. A comisión ten
un carácter informativo e
desde a secretaria da muller
da CIG reseñan a falta de
presuposto para actividades.
As mulleres da central
nacionalista denúncian tamén
a composición da comisión,
"que ignora ás organizacións
feministas".+

Xexun pola situación
dos -presos ·FIES

A maioria dos colexiados opta ron pola candidatura que
vostede encabezaba, que represen taba a opción máis
progresista. Cre que esa eleic i ó n reflexa a tendént;ia
maioritaria entre os xornalistas galegos?

É moi difícil facer outras extrapolacións que nos poidan dicer
algo a propósito da profisión,
máis alá da própria orientación
do voto. Se cadra esta é unha
profisión máis autocrítica do que
parece. Dos resultados, o que si
hai que dicer é que fíxemos un
esforzo enorme para que a participación fose a maior posíbel,
falando co maior número de
compañeiros cara a cara, sempre que foi posíbel, ou por teléfono. Pero fixemos máis fíncapé
na necesidade de participar que
na própria petición do voto -que
tamén o pedimos- por ser o momento constituinte e pola necesidade de arroupe ao Coléxio. A
primeira resposta positiva foi a
participación tan alta. Esto debe
marcar un ponto de inflexión
porque se deu un paso adiante
moi importante por parte dos
profisionais, nunha profisión que
non ten unha traxectória histórica de asociacionismo. Tamén
~stamos moi satisfeitos polo
apoio que tivo o programa e a
candidatura que eu encabezo.
G~e~ªmos a 36 papeletas da
maior:~ ~soiui~ d~ ~enso, q~e
coido que é un reb;,;~~~~g ma1s
que magnífico.

-autonómica da Muner, que
depende do Servizo Galego
de Promoción da lgualdade

A coordenadora de
solidariedade coas persoas
presas convocou un xexun
--abstinéncia de alimentosna praza do Obradoiro de
Compostela o Domingo 16
de Abril para protestar
"pola situación dos presos
en celas de castigo (FIES),
que realizan unha continua
folga de fame". A
plataforma esta constituida
por diversas asociacións:
comités anti-Sida, e asociación P.R.E.S.O.S.
Antes da protesta no
Obradoiro, a coordenadora
deu unha rolda de prensa,
na que entre outras
cuestións, abordou o caso
de Felipe Martínez Gallego,
vítima da violéncia dentro
da cadea de Teixeiro, onde
cumpre condea. •

Galiza Nova, contra
a exibición do Ministério
de Defensa

dos profisionais e dependéncias que inevitabelmente se
crian como poden criarse en
outros ordes da vida. Están en
xogo compoñentes empresarias, compoñentes estrictamente económicos, compoñentes
políticos ... todo o que ten que
ver co desenvolvimento profisional, coa defensa práctica
das liberdades e coas normas
deontolóxicas.
Cales son os obxectivos
prlorltários que se estabele~en p;~! ~~r en marcha o Coléxio?Como primeira medida irnos
pór en marcha un Código Deontolóxico que sexa orientativo
para os profisionais e para as
empresas, non como un mecanismo coercitivo, senón como
un ponto de referéncia. Serán
no seu momento normas, indicacións, suxeréncias importantes a considerar para tratar de
superar situacións que poden,
en algún momento, ser !imitadoras no próprio exercício profisional. T emos que pór a andar
a mínima estrutura administrativa para prestar servizos aos
colexiados e abrir cantes de
diálogo. Coas adrninistrácións
públicas porque aí están os
méios públicos de comunicación; coas empresas para talar

do que desde o Coléxio queremos facer, que é traballar en
defensa da profisión e esperamos que as próprias empresas
A defensa das liberdades, dun
poidan implicarse, porque can_
Código
Deontolóxico ou da
do se trata de formar equipas
independéncia, poderia proque traballan na comunicación,
vocar un choque cos méios?
canto mellar sexan as condicións nas que esas equipas traballen mellar será para o grupo,
Non quereriamos que isto se
para a empresa ou para o mévira como un elemento de condio que teña a eses profisionais
frontación cando ainda non se
traballando; coa Universidade
fixo nada. Haberá que estabeleinterésanos pór en marcha,
cer mecanismos para tratar as
canto antes -e ternos a disposicausas que nos afectan. Pero
ción expresada tanto desde o
hai situacións que af~ctan tanto
reiterado como desde a facul- · aos profisionais como ás empreaiiC~ ~~ Ciéncias da Informasas das que formamos parte e
ción- _... ,.tividaae:S ~~~ oosibiliao sector, como a relación entre
Cl\J" ... 1•
' • ,
•
e~ ~~ios e os poderes públicos
ten algunha a-ctu~.:z::1.c1on de
coñecimentos, de reciclaxe oü - ~ ~§l oróprios pC~e!~s ~úbl!~º~
algun curso que permita algunno seu Xbgo w~ ~~!os. Que na;
ha via de especialización no
diticutdades é un feito, a-horc1 G~
próprio desenvolvimento do traconfiguración dos profisionais, á
ballo xornalístico. E logo querehora de desenvolver -en segun·mos pór en marcha tamén un
do que situacións- o seu trabaestudo da própria situación da
llo, dificuldades no próprib conprofisión, un informe da comuxunto da articulación dos méios
nicación en Gaiiza ao que quecoa sociedade e da sociedade
remos darlle continuidade.
cos méios e aí entra, loxicamente, o poder en todas a suas diVáise pór en marcha algunha
mensións. Conformaríame con
campaña para tratar de intepór en pé algunha das posibiligrar a. aqueles profisionais
dades de actuación, como· a
que -inda non se colexiaron?
própria configuración administrativa ou conseguer abrir foros
Cantos máis compañeiros haxa
ou mesas que posibiliten que fano Coiéxio máis aporte de idelernos de causas que nos afecas e tamén máis aporte de exitan a todos.+ -

Os mozos de Galiza Nova
reproban a exibición que leva
a cabo a brigada de montaña
"Aragón" no país dentro da
campaña que o Ministério de
Defensa está a desenvolver
para promocionar o Exército
profesional. Por este motivo,
convocaron unha
concentración o Domingo 16
na estación de tren de Vigo
denunciando "a manipulación
e engano aproveitándose da
falta de saidas laborais da
mocidade".+

OCelta Banco Simeón,
finalista da liga
·de básquet feminina
-

A equipa viguesa do Celta
Banco Simeón clasificouse
para;· ~:~~ das eli'!'in~t~rias
--•runa
, 1 d L"
1 t1tu
~.~
o a 1ga te111u
... ·de baloncesio. '9~ celestes
obtiveron o pase á finai iog~
de derrotar ao Ensino de
Lugo en dous encontros. O
Celta tentará revalidar o
triunic1 da tempada pasada,
desta volta ciiante das
canárias do Sandra. A~.
xogadoras están mostrando,
neste final de campionato, o
seu mellor estado de forma e
conseguiron rendibilizar un
cadro moi semellante ao que
trouxo para a Galiza hai un
ano o título ligueiro. +

16

SOCIEDADE
20 DE ABRIL DE 2000

ANOSATERRA

N2 931 -ANO XXIII

Vales que non son vales e outros apelidos
*GONZALO NAVAZA

Baldomir, Baldomar
Estes dous topónimos e apelidos
gardan parentesco etimolóxico con
outros como Baldrei, Baldín, Balde, Balteiro ou Baltar1 e proceden
todos eles de nomes persoais de orixe xermánica que tiñan un primeiro elemento Bald- ou Balt-, que significaba 'atrevido'. Nalgúns deses
topónimos, e tamén nos apelidos
nacidos deles, por unha falsa interpretación etimolóxica que asociou
a sílaba inicial co común val puido
xurdir unha grafía non etimolóxica
con V.
O nomenclátor recolle tres lugares
chamados Baldomir nos concellos
de Folgoso do Courel, Bergondo e
A Laracha, ademais dunha variante Baldemir no concello ourensán
de Lobeira. Dado que a maior densidade do apelido no censo actual
corresponde ó concello da Laracha
. e-as áreas contiguas, suponse que o
lugar de Baldomir dese concello é
o principal, se non o único, epicentro xerador do apelido correspondente. Practicamente exclusivo da zona noroccidental da
provincia da Coruña, entre Bergantiños e as Mariñas, este apelido
ten pouca presencia noutras áreas
galegas. Na actualidade escríbese
maioritariamente con B (Baldomir), que é ª. grafía, etimoloxicamente correcta.
O nomenclátor toponímico galega
recolle caEro entidades de poboación chamadas Baldomar nos concellos de Muxía, Guitiriz, Nogueira
de Ramuín e A Peroxa, ademais
dunha parroquia co mesmo nome
no concello de Begonte. Estes topónimos proceden dun nome medieval de orixe xermánica Baldomarius
(Baldameiro, Baldomero). O apelido
correspondente localízase principalmente na zona de Fisterra e a Costa
da Morte, polo que supoñemos que
ten a súa orixe no lugar chamado

Baldomar pertencente ó concello de
Muxía. Coa grafía etimolóxica Baldomar rexístrao o censo actual nos
concellos de Camariñas, Muxía e
outros da mesma zona. En cambio,
no concello onde rexistra maior
densidade, que é o de Fisterra, o
apelido presenta case -exclusivamente unha grafla non etimolóxica
Valdomar, nacida se cadra dunha
errada interpretación como "val do
mar".
Lousada, Pousada
Como vimos para Outeiro, Souto e
·outros apelidos que contiñan na súa
forma un ditongo decrecente, a deturpación castelanizante converteu
en Losada e Posada os apelidos galegas Lousada e Pausada. Os dous son
de orixe toponímica. O primeiro
ten o seu foco principal no sur da
provincia de Lugo, onde hai varias
parroquias co nome de Lousada.__
pero existe mitro foco na fronteira
oriental do dominio lingüistico galega, na comarca da Cabreira leonesa. Pausada é un topónimo relativamente- abundante en Galicia e
:espallado por todo o territorio, e o
mesmo podemos dicir do apelido
corresponden te.

Arroxo

Os apelidos Pazo e Pazó teñen orixe toponímica e proveñen do latín Palatioulu.

Calquera deses lugares chamados

Arroxo puido orixinar un apelido
idéntico, e dado que se atopan todos na provincia de Lugo ternos que
considerar Arroxo como un apelido
xenuinamente lugués- A distribución xeográfica que presenta no
censo actual é tamén maioritariamente luguesa, pois fóra desa provincia só ten presencia significativa
en dúas áreas: unha na cidade da
Coruña e os seus arredores e outra

Un lector apelidado Arrojo pregunta de ónde vén o seu apelido e se é
galega ou non. É galega e ten orixe
toponímica. O nomenclátor recolle
tres parroquiás e seis entidades de
poboación chamadas Arroxo, localizadas nos concellos de Baralla, Becerreá, Bóveda, A Fonsagrada, Lourenzá, Samas e Saber. A orixe
etimolóxica <lestes topónimos remonta a unha palabra hispánica
prerromana que designaba pequenas correntes de auga, e garda parentesco co castelán arroyo e mais
co topónimo e apelido galega Araúxo, do que xa falamos nun artigo
anterior.

A CAIXA DOS
APELIDO·S
Podedesenviar
as vasas consultas a:
A Mesa pala Normalización
Lingüística, Ruado V~lar 68, 3 2 •
- Apdo: 247 15705 Santiago.
Telf. 981 563 885.
amesanl@interbook.net
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na Limia e a raia seca ourensás. Á
primeira destas áreas o apelido debeu de chegar no fluxo migratorio
dos últimos séculas (A Coruña é
destino habitual da emigración luguesa), mentres que os Arroxo ourensáns poderían ser descendentes
de migracións moito máis antigas,
xa que se localizan nunha zona
onde se produciron poboamentos
rnedievais con xente procedente do
sur de Lugo (pénsese, por exemplo,
no lugar e concello de Sarreaus, que
contén no seu nome o xentilicio
correspondente a Sarria).

Pazo e Pazó
Un lector apelidado Pazó pregunta
se o seu apelido é o mesmo ca Pazo.
Son apelidos distintos, ambos toponímicos. Os topónimos Pazó, dos
que procede o apelido, constitúen
propiamente un diminutivo de
Pazo, pois derivan do latfn PALATIOLU. Calquera dos lugares chamados Pazó que recolle o nomenclátor
puido dar orixe a este apeli<lo, que

SUBSCREBASE!!
Nome .................................. Apelidos ....... ...................................... .

Cód. Postal ................................. Teléfono .................................... .

.... .. ........... .. .......................... Enderezo .... .. ..................................... .

Povoación ................................... N.l.F......................................... .
Província ..................................... País ......................................... .

Suscrébome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre.
O Europa 10.920 pta.
O América e resto do mundo 13.080 pta.

a) Subscricións para o Estado español O Talón bancário adxunto.
b) Para o resto do mundo
O Xiro internacional a nome de A Nasa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.
O Cheque bancário adxunto.
O Visa.

Pagamento domiciliado
Banco/Caixa de Aforres ......................................................................... ..
Conta ou Libreta

1 1 1 1 11 1 1 1 1

ITJ

l

1

1, \ ;

J -

¡

1 1 1 1

Titular .........~: ......... .. .......................... : ......... .... ........................... ..... ..
P0v0aciÓn ..........J··.: . ..................... Província ...... ... .. ................................. .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu
nome 11~ sexan apresentados por Promocións Cul~urais Gaiegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

Atentamente (Sinatura)

presenta varios foco de densidade
significativa no territorio galega.
Os Pazó ourensáns proceden mo i
probablemente da parroquia de San
Martiño de Pazó, no concello de
Muíños.

Milleiro
Un redondelán apelidado Milleiro
pregunta polo seu apelido. O nomenclátor galega recolle oito topónimos que conteñen a forma
plural Milleiros {dous deles parroquias), pero só un singular Milleiro, situado no concello lugués de
Ourol. A distribución do apelido,
circunscrito a Redondela, impide
relacionalo con ese lugar e obríganos a supor que, de ter orixe toponímica, podería proceder dun topónimo
m e nor
ou
xa
desaparecido. Onda non, terfa ori xe non toponímica, se cadra como
alcuña ou obren o me , be n como
derivado d o numera l mil ou ben
como derivado de millo.
A explicación que o n so remitente
ten ído e que fa i de cender Milleiro
os Milla d C te la n n m r e
c ret . Per tamp uc se p d afir mar, com el fai, que n n t ña que
ver co millo "xa que o apelido existía ante da úa intr <lucción". O
topónimos derivados de millo s n
anteriores á chegada do millo am ricano (millo groso, millo graúdo,
maís ou maínzo) e aluden mill
miúdo, que se cultivaba e c n umfa
no país antes da chegada do novo
gran que o substituíu e ~':~~vu por
usu~~ll~ v ñome.
Na toponimia, os nomes alusivos 6
millo poden confundirse con derivados do numeral mil. Antigamente
existía a crenza de que as <lúas palabras estaban emparentadas e que o
nome do MILIUM aludía á fecundidade <leste cereal, que unha vez semeado daba "mil por un", a diferencia do CENTENUM, o centeo, que en
fantasía paralela daba supostamente
"cento por un".

Mosque ira

iii21
Visa Nº

to con cargo ao meu cartón de crédito
1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ............... ............ .. .................... .
No me do titular ....... ..... ....... ............................................... ...... .......... ................... .
Sinatura do titular (imprescindíbel):

Unha coruñesa apelidada Mosquera
pregunta se é galega o seu apelido e
se a for)lla que habitualmente emprega constitúe unha deturpación
castelanizante. Respondémoslle que
si. A forma lexítima galéga é Mos-

queira. +
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Apoiou ao novo dirixente José María Fidalgo mentres invitaba amarchar ao seu principal opositor

Gutiérrez alaba ao PP e critica á esquerda na sua
despedida da Secretaria Xeral das CC09
*

confrontación coa
UGT.

B.L.

Antonio Gutlérrez abandonou
a Secretaria Xeral das Comisións Obreiras no VII Congreso do sindicato e, nun aceno
que lembraba a Felipe González cando anunciou a sua
marcha da dirección do
PSOE , Gutiérrez tra t ou
de levarse por diante ao
seu principal oponen t e,
Agustín Mo r eno , ao invita/o a marc h ar e a
descalificalo publicamente. Ao tempo, o sec retá ri o xeral sainte
apoiou ao seu substituto, José María Fidalgo.
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O abrazo máis caluroso de Antonio Gutiérrez na sua despedida foi ao ex ministro de Traballo
e agora secretário xeral do PP,
Javier Arenas . Pero ao longo
dos tres días que durou o Congreso xa houbera síntomas de
que acabaria asi . Mesmo nos
meses prévios, cando se preparaban as candidaturas para suceder a Gutiérrez, este último
non puido evitar tomar partido e
cortar as asas a vários dos posíbeis sucesores, entre os que
destacaba o galega e membro
da Federación do Metal, lgnácio
Fernández Toxo , que fi nalmente
houbo de desistir.

Outro sín.toma
que indica a continuidade é a reacción patronal e
a do Governo
central. António
Gutiérrez non se
abrazou ao chefe
da patronal española, José María
Cuevas, naturalmente, pero os
empresários tampouco ocultaron o
seu agrado ao
ver que na sucesión non se optou
por unha liña
máis reivindicativa. Pero a expresión de alegria
máis elocuente
veu pala banda
do Governo. O
ministro de Tra ballo Juan Carlos
Aparicio loubou a
capacidade de Fidalgo e agoirou
"un bon papel á
frente do sindicato". Por último,
Aparicio
deu
unha · nova clave
Antonio Gvtiérre:z: despediuse do seu mandato cun calculado discurso de antesala ao seu posíbel ingreso
do papel que
nunha fonnación política.
pode xogar a
nova dirección
tace case liberal, Fidalgo repredas CCOO na estratéxia libeante a desafortunada invitación
feita por Gutiérrez ao seu oposiral do Governo e dixo que Fisenta a continuidade marcada
pola anterior dirección, ainda que
dalgo pode ser "parte determitor Agustín Moreno para marchar
cecais poña o acento un chisco
nante de grandes acordes
canda el. É máis, si marcou como
máis á esquerda polo menos noreacionados coa Seguridade
obxectivo a unidade coa Unión
minalmente e nos primeiros com- . Xeral de Traballadores non foi
Social", o que conecta coa
por ánimo reivindicativo, senón
proclamada disposición de Fipases da sua secretaria xeral. De
feíto , José María Figaldo anunporque esta central está a pasar
dalgo a aceitar unha rebaixa
ciou no seu discurso que promopola esquerda ás CCOO e pornas cotizacióris sociais dos
verá as relacións coa patronal
que os pobres resultados das
empresários a cámbio dunhas
desde posicións de forza, ainda
eleicións sindicais para Comicontraprestacións que non deque cun talante negociador.
sións recomendan optar pala non
finiu con claridade. +

Gutiérrez puxo proa ao sector
máis esquerd ista e ao tempo
aupou á liña mais centralista do
sindicato, que representa Fidalgo . O novo secretár io xeral
aposta por uha negociación
centralizada e mantén un duro
enfrentamento coa dirección da
central en Catalunya precisamente por cuestións relacionadas co a estrutura territorial do
sindicato e a conceizón da negociación colectiva no conxunto
do Estado. En realidade, o relevo
na dirección deste sindicato non
se produciu por
puxo
consenso . Ade mais de Catalunproa ao sector
ya, outras organirv"~~ -.
za c i 6 ns
''
'ª's
esquerd1sta
territo~~:!~:; d catm

O novo líder das
Comisións Obreiras mesmo enuncio u unha série
de obxectivos

Guti~rrez

fl3d~ídci6ns s~~~

toriais quedan
manifestamente
enfrentadas á
nova dirección.

.

Obxectivos
"irrenunciábeis"
E se Gutiérrez apresenta unha

A ponéncia marco para o
XXXV Congreso do PSOE,
a celebrar en Xullo,
introduce várias navidades
na eleición de cargos e
volve a recorrer ás primárias
para designar ao candidato
ao presidente do Governo.
Os cargos de secretário
xeral e membros da
Executiva estarán
disgregados, de modo que
primeiro se elixirá ao
secretário xeral e despois a
Executiva. Para evitar
negociacións entre famílias
e baróns, a eleición de
secretário xeral será através de voto individual e secreto.
Coa eleición da Executiva á
marxe da Secretaria Xeral ,
todos poderán ser
candidatos porque non será
através de lista pechada.•

Xuventudes de CiU
e PNV demandan a
autodeterminación
Através dun manifesto
conxunto asinado en
Bilbo, as xuventudes de
CiU e o PNV demandaron
o direito de
autodeterminación e
denunciaron a caducidade
da Constitución. Ambas
organizacións van
potenciar accións comuns
nos ámbitos estatal e
europeu para que na
Unión Europea "as
nacións sen Estado teñan
os mesmos direitos que o
resto de Estados que
forman parte dela". No
acto principal desta
reunión participou o
presidente do Partido
Nacionalista Basco, ·
Xavier Arzallus. De
momento nestas accións
de colaboración non
_ entraron a formar parte as
,mocidades do BNG, Galiza _...
A'-•.,._ -

P~gora ou nunca

1•UVCI • •

"irren_'..!~c:~téi~",
~~!r8

e

ao tempo aupou á
liña mais
centralista do
sindicato, que
representa
Fidalgo.

Por outra banda,
personalmente
Gutiérrez deu un
discurso de despedida -vencellado ao seu informe
de xestión- cun
contido político
que poña de relevo que pensa no desembarco na
política. Gutiérrez foi moi agresivo ca movimento basca, mostrouse centralista, conciliador co
PP e crítico coa esquerda, á que
praticamente acusou de ser a
responsábel da vitória do PP.

· O PSOE volve a recorrer ·~
ás primárias para elixir
candidato·a presidente

ús que estar i an rematar co
abuso do contrato
en precário, a
igualdade da muller, o fin da sinistrabilidade laboral
e a unidade coa
UGT.

O cadro cómpre

analisalo
no
marco congresual no que s~
produciron as
declaracións' de
José María Fidal.go. Nun acto
orgánico dunha central. sindical
declaradamente de clase non
podía renunciar a proclamar a
sua defensa dos direitos dos
traballadores . Monstrarse reivindicativo era case unha abriga estatutária.
Pero as abrigas remataron aí .
Nen un aceno de crítica aos
abrazos entre António Gutiérrez e
Javier Arenas, nen un comentário

A znar vai ser investido a semana que ven como presidente do
Governo. Estrea tamén maioria absoluta, como xa ven de demos;
trar coas decisións da Mesa do Congreso de non admitir un grupo
' parlamentar do BNG. Foi o primeiro ·sinal, que lido no contexto
da sua política co nacionalismo basca e catalán, dan a pauta do
que está no caletre do vallisoletano: "domar os nacionalismos,
agora ou nunca".
A teima de Aznar, unha vez que comprimentou a maioria, foi ler
os ·resultados moi a curto prazo. Desa maneira quer forzar, a costa
mesmo das hipóteses de paz, unhas eleicións en Euskadi como
sexa. Mentres en Cataluña negócia -non lle queda outra- , pero
agora coa tixola ben agarrada porque CiU precisa de afianzar
unha débil posición parlamentária que só ten saida cun pacto de
governo con ERC. Acaso nesa entente nacionalista, que forzaria
unha estabilidade en Cataluña, esteña unha das claves de arco de
futuro, ainda que, de momento, Pujol parece apostar por un pac,
to pontual cos populares, cando menos até que pase o trebón ini;
cial das xerais.
Onde parece que o mel pode quedar nos beizos do PP é en Euskadi.
O seguidismo dun PSOE sen norte, disposto a romper os equilí,
brios e darlle Ajuria Enea a Mayor Oreja, pode quedar en auga de
marañas se o apoio pontual de EH se consuma, como ven de suce~
der a pasada semana. O PSOE, rexeitando por partidismo mesmo o
plan anual contra a droga, amosa unha cegueira que lle pode custar
moitos votos, a benefício do PP. Se a situación se estabiliza en Eus;
kadi, o resultado da ecuación que se propón Aznar na cabeza vol;
verá resultar un fracaso para o centralismo cego. +

Atentado con sete vítimas
nunha discoteca de Usboa
Na madrugada do Sábado
quince de Abril ao Domingo
dezaseis unha persoa
lanzou duas batallas con
gas tóxico ao interior dunha
discoteca do bairro lisboeta
de Alcantara e matou a sete
persoas e feriu a sesenta e
cinco máis. Previamente ao
atentado, os seus autores
cortaron a subministración
eléctrica e dificuldaron asi a
evacuación do local, xa que
non se veían as luces da
saída de emerxéncia. No
pasado xa se produciran
ataques contra o local,
ainda que nunca se
rexistraran consecuéncias
importantes. A policia, que
xa identificou a alguns dos
autores, pensa que o
atentado tiña como
obxectivo as persoas
angolanas e caboverdianas
que acoden ao local.•

'.
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- Soares aceita no Parlamento Europeu as críticas de ditadura aLuanaa

Adireita gaña

·. Angola impede a·.entrada no país
de cidadáos •portugueses
..

.

~

verglncias políticas sejam tratadas na base de ca/únias pessoais. Estes insultos podem pór em
causa as boás relayóes entre o
MPLA e o PS. esperando-se por
parte do MPLA, uma correc9áo
rápida das afirma9áes proferidas."

Os govemos de Portugal e da
sua excolónia d' Angola, estio
. a passar por momentos de
grande crlspa~o, cujas consequencias, caso nao se alterem
as posiqóes, podem ser altamente prejudiciais ao relaclonamento das partes em confronto.

Resposta de Luanda

a

A resposta de Luanda efervescencia lisboeta surgiu no passado dia 7, impedindo a entrada,
no país, de um grupo de 12 portugueses com interesses empresariais e laborais em Angola.

Para se entender, minimamente,
o litígio decorrente, bastará rete-_·
rir a contínua sucessáo das
ocorrencias que estáo na base
do envenenamento das rela9óes
luso-angolanas. Tuda terá come9ado pela posi9áo assumida
por Mário Soares, ex-Presidente
da República e actual membro
do Parlamento Europeu (PE), o
qual, e no decurso de um debate
que antecedeu urna resolu9áo
do PE sobre os "atentados a liberdade levados a efeito pelo
governo de Luanda" -em concreto o julgamento de dois jornalistas por atentarem contra as
fun9óes e a pessoa do Chefe do
Estado angolano, José Eduardo
dos Santos- disse peremptóriamente: "Angola náo é um Estado
de Direito, mas sim uma ditadura
repressiva, que beneficia do
silencio suspeito das grandes
potencias (... ) e que só está a
proteger um regfme de corrupt;áo, de violencia e de
guerra."

a

a

E a resposta de Luanda, .rude e
abrupta, náo se fez esperar,
""· ~!r~~é~ ~!? ~~~ !!!lr!l~!rg da intorma9áo, Val Neto, que acusou
Mário Soares e o seu filho Joáo
Soares, actual presidente da ca~
mara Municipal de Lisboa, de beneficiarem do tráfico ilícito de
marfim e diamantes feíto pela
Unita (forma~o política das sim, patias de Mário Soares e que
combate o poder do MPLA).
Esta foi, pois, a fagulha que fez
deflagar o grande incendio no
campo das relaºóes angolanoportuguesas em várias frentes e
a saber:

, 1) -a classe política lusa manifesta-se contra o poder de
Luanda, exigindo urna tomada
de posiºáo forte e exemplar por
parte do governo de Lisboa; 2) António Guterres ignora a
exigencia o que provoca malestar no seio da família socialista portuguesa, já que há que
desagravar pai e filho (de facto)
Soares, senda que Mário é a figura partidária tutelar; 3) ao
mal-estar (pelo silencio do Governo) dos socialistas-em-fami., lía junta-se o coro da Oposic;áo
nessa exigencia, até mesmo do
Partido Comunista Portugués
(PCP) que, aliado de sempre do
MPLA, vem a público afirmar:
"as declarat;óes do ministro an-

.

Socialista nao aceita que di-

. . GON~ALO NUNO DE FARIA

Esta postura de Soares terá
provocado, no entendimento
dos angolanes, reticencias e
obstáculos relativamente a candidatura do MPLA (Movimento
de Liberta9áo Total d'Angola),
no poder em Luanda, Internacional Socialista, como assim a
outras pretensóes em rela9áo
Uniáo Eurbpeia.

as. eleicións. locais
é rexionais .....

Ainda o país -com o 1 2 ministro
(sempre) ausente- náo se refazia do ping-pong e chorrilho
das declaragóes públicas e
desta machadada (recusa de
entrada a portugueses) e o governo angolano repete a dose
tres dias depois, agora com um
grupo de 15 portugueses, que
pretendiam desembarcar em
Luanda, senda impedidos de o
fazer pelas mesmas autoridades aduaneiras locais.
Com todo este fogo dentro de
portas, António Guterres contínua ausente, vendendo imagens e semanticas por essa Europa-em fóra.

A guerra en Angola prolóngase até hoxe desde a descolonizaciónde 1975. No trans·
fondo das relacións Angola-Portugal o conflito pesa como unha lousa.

nos, sejem de outro país
qualquer."

galano sáo bastante graves.
Náo podem ser feítas de animo
leve. Ao governo de Angola restam duas solu9óes: ou faz a demo ns tr ac;áo dos factos ou,
entáo, há que fazer um pedido
formal de desculpas".

Convocado pela Oposi9áo, e por
diversas vezes, para comparecer
no Parlamento e esclarecer o
país da posi9áo oficial do governo
portugués sobre o conflito, AntóTamoém; e fing~rn~nte, o Che.f~ nio Guterres -mais presente n'oudo Estado, Jorge Sampalo, que ~ !fa5 bal"!das e sítios europeus que
em Lisboa- Gpto!l por uma ~stu
sobre o conflito manteve a distancia9áo adequada ao cargo,
ra partidária e na pessóS e ~
veio a terreiro criticar a posiQáo
func;óes de Jorge Coelho (nº2 n
de Luanda, dizendo que "Náo
agoverna~o e no aparelho partipodemos tolerar certo tipo · de .dário) que, saindo em defesa (tarafirma9óes que náo sáo admisdía) de . Mário e Joáo Soares,
siveis a ninguém, sejam angolasempre foi dizendo que o "Partido

.Ouro sobre azul... ·para a oposi~áo
.

A decisáó recente de subir os
custos dos combustiveis infernizou a governa9áo outerrista,
cujas sondagens mostram,
semana-a-semana, descidas
tipo gueda dos graves.
Permanentemente fóra do
país ~presidencias europeia e
Internacional Socialista "obligue" -e constantemente convocado pela Oposic;áo para
comparecer no Parlamento,
qual banco dos réus, a fim de
responder a questóes, cujas
respostas o País tem necessidade urgente de conhecer,
António Guterres náo tem a
vida facilitada.
O Movimento Sindical está na
rua a repór a forc;a das suas
reivindicac;óes, através de

.

greves em sectores fundamentais para a Economia do
país.
Guterres está a esbanjar, e
na opiniáo de muitos, todo o
potencial do governo que preside, conseguindo na base de
urna Oposi9áo até aquí anémica e pouco acutilante, cujos problemas partidários
-entáo vigentes- váo senda
. superados pela ineficácia da
governa9áo.
Para mais o primeiro-ministro,
António Guterres, vai ter mesmo que prestar, no Parlamento,
todos os esclarecimentos sobre
este e outros incidentes -custo
de vida, inflacc;ao, salários- da
sua governagáo. E o País, aí rep res netado, saberá julgar. •

Em Luanda o Ministério das Re1a·9 óes Exteriores justificou a
medida como urna "ac9áo legal
baseada na legisla9áo vigente",
acrescentando que "os portugueses repatriados náo reuniam
os requisitos necessários para
entrar em Angola", acabando
por establecer um paralelismo
com "a situat;áo dos angolanos
que tem sido objecto do mesmo
tratamento em Lisboa".
Claro que nem de urna retaliagáo se trata .. ., pois Lisboa é
useira e vezeira en bloquear a
entrada de angolanes no país,
como assim de brasileiros que
náo apresentem, entre outra,
dccumenta9áo de residencia e
- -.......
trabalho ggrarniuvg.
Em declarac;óes, de tanto solicitadas, produzidas em Bruxelas,
onde se encontrava, claro, a presidir a urna reuniáo da Internacional Socialista (IS), António
Guterres declarou-se empenhado em "apurar todos os contornos da situa9ád', acrescentando
que agirá com "toda a firmeza
caso de verificar que há uma atitude que náo corresponda aquí/o
que é o bom estado das relat;óes
entre Angola e Portugal."
Para o cidadáo comum, que
náo entande de hipocresias e
subtilezas diplomáticas, este
conflito com Angola náo augura
nada de bom para o futuro das
relaQóes bilaterais, "que estáo é
óoas para os espanhois", afirma
o mesmo cidadáo, cujo alcance
da política exterior náo tardará
a chegar ao el dourado angolano como o que está a fazer em
relac;áo ao Brasil e ocupando,
assim, o tempo-espago de urna
relac;áo permanencia -a de Portugal- com cerca de 500
anos.+

As eleiciór:is para a
renovación dos órganos de
govemo en quince rexións
administrativas e en 559
concellos italianos,
celebradas o pasado
Domngo dezaseis de Abril,
significaron a vitória da
direita por unha escasa
marxe. A clave da vitória
direitista está na alianza
acadada no Norte entre o
Polo da Liberdade de Sílvio
Berlusconi e a Liga Norte de
Umberto Bossi. Esta
coalición seguirá a governar
a case totalidade das rexións
do Norte, asi como en
grande parte dos concellos.
No Centro, entroques,
venceu a coalición
centroesquerdista Olivo, do
primeiro ministro Máximo
D'Alema. No Sul os votos
están repartidos a partes
iguais.+

Apresión popular forza
a segunda volta nas
presidenciais do Perv
Fraude houbo, afirma
Alejandro Cholo Toledo,
principal opositor ao
presidente do Peru,
Alberto Fujimori, pero
agora o importante é que
antes do 28 de Maio
haberá de celebrarse a
segunda volta. Fujimori
tentou pucheirazo nas
presidenciais pero a
presión popular obrigouno
a ceder e aceitar a
convocatória da segunda
volta. Segundo os
sondeos, oficialmente e
tras un escrutfnio máis
que duvldoso -a maioria
dos sufráxios para o
presidente actual
chegaron a última hora-,
Fujimori obtivo o 49,84%
dos votos, o que
legalmente obriga a unha
segunda volta. •

lmponse o estado de sí6o
para defender a
As ruas de Washington
foron cenário dunha das
máis importantes cargas
policiais dos Estados
Unidos, moito máis violenta
que as acometidas nos
tempos da guerra do
Vietnam. Con motivo da
asamblea do Fundo
Monetário Internacional
(FMI) na capital
norteamericana,
concentráronse vários miles
de manifestantes que
exixian un cámbio na
política económica cos
países subdesenvolvidos e
rexeitaba o proceso de
mundialización da
economía. A resposta
policial foi contundente. A
noite anterior á reunión do
FMI foron detidas 600
persoas e durante as
manifestacións fíxose unha
grande carga na que houbo
case tantos axentes como
manifestantes.•
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cos prazos de preinscrición e
rn.amfe~t.ac;~ 0-'?~_.do

D1~nte das.
,~
senor .. Presidente da Confapa- .
Galicianas que imputa a todo o
profesorado lindezas corno'.: "incapacidad para solventar situaciones violentas", "rancio sectarismo". etc., vérnonos ·na· obriga ·
de manifestar o seguinte:
1º. É totalmente improcedente
falar de violéncia nos Ce-nt'ros
Públicos, pódese falar da existéncia de "malos modos", "pasotismo", "desinterese por aprender", etc. do alumnado, se ben é
certo que a escola reflicte, dalgunha rnaneira, a sociedade na
que esta inmersa.

2º. Os contadísirnos casos de
violéncia que se dan nos Centros están provocados na sua
imensa maioria por persoas
alleas aos mesmos. E nisto haberia que empezar por analisar: que tan persoas en idade
escolar en locais de hostelería
en horario lectivo?, que autoridades permiten a instalación
de certo tipo de locais no contorno dos Centros? , e, un ha
vez autorizados, quen se preocupa do cumprirnento da normativa vixente?

32.

Resulta
sorprendente e
amasa un grao
de cinismo su- Aproblemática
perlativo falar fam'1l¡!ll, está na
da problernátiIQJ
ca do alunado raiz da
en idade esco1ar, sen citar conflitividade
para nada a
non só escolar,
problemática
familiar, cando senóntamén
estudos de sosocial.
cioloxi a e psicoloxia que se
publican a cotio fixan, precisamente nese
ambiente, a raíz da problemática
non só escolar, senón tarnén social.
4 11 • Os distintos sectores que
contornan as diversas Comunidades Escolares tañen os Consellos Escolares corno órganos
de representación, polo tanto
neles e no Consello Escolar de
Galiza (no que a Confapa esta
representada) deberían tratarse
astes problemas.

511 _ Manifestacións corno as comentadas só axudan ao des-

·~osterior matrícula.
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6 2 • As APAs, xunto cos outros
:!:
__;_ ._'
..
sectores da Cornunidade Educaretra1 o, as. uº" ern1 ~ e -~ .r~,'.,:~~~~~-~~: .:·~~;!!Q.~r:los:: a. J. .!~? . !i =~:-~-. ~ ~---:: ,;.~ ----~- :Ii~:
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corno o ace1ro, amda existe o ·te--;,.- dos" 1n1m1g~·;publi'cos efe €>c1déf:l_tiva, teñen que xogar un papel
importante que aparece recollido
mor a que, cos seus antecete. En calquef' caso, había tempo I
na normativa vixente. Pois ben, a
~entes. ~arniliares - d~ St:JicJdio -~ ~ qtJe_ n~n l~~~P-!'.l~ _r~_pqr:t~~ tao ~h-_ :I
"<. . - -.
postura do Pr~sid~nte d~ Confa-. 1nestab1hdade mental, estexa ~ern- · --~ vertida. . ·- . ~ : - ·. pa-Galiza sitúase fóra do modelo
barcac;:lo nunha espantosa misión - __ .
_ · . ·: - · ~ . _,. -. . .. [
.. Í''' ,;
educativo, e estarnos convenci- :-;.de au¡todestrucióri'.'. "'O fil.lo, ~~~~: Post?~ª: bai~a~r~s,ne9r.ur,a~l'.- ~~·,:-:f Q~-g~Íegos :sempre·; .. ,
dos, porque nos Centros coñecemais do Parque Barnb1, dmxe - dort11rnca1s.- tarnen pod1an b~1xar : I
~
. .
rnos as posturas das liais e dos -- Madona, un club; que. atrai a unha . ás_- dos~ c~rr;iiceir?s tecnolóxi~?s. · 1 identifica_rnos a choiva
país, que rnoitos deles rexeitan
clientela de traficantes de drogas, _· da.OTAN e dernais bornbarde1ros,
·
f
. crirninais, contrábándistas e pros- ' benvistós polos ~eñores do d!ñei~ 1 coa -riqueza, coa artales declaracións.
··titutas". "A filla misteriosa posúe
ro e das guerras. As torturas de 1 tura .nos campos.
7 2 • Seria desexábel que, ante
clubes nocturnos, unha compañia _Solana, poño por caso, deben I Pero a propaganda
discográfica. e unha emisora de
ser cornparábeis ~s dun inferno;
este tipo de de-claracións, se manifestasen aqueles sectores sorádio que quedou destruída polos
ou inferno progresista, se ·quere- 1 da Xunta di que aqui
ciais que teñen o mandato constibombardeos". Menos mal que da
des. Se facernos caso das pala- 1 hai moito sol, coma
tucional de defender o ensino en
rnuller do ditador di que "naceu
bras e Solana é ten progresita e 1
xeral e o ensino público en partientre partisanos e a sua nai foi
participa nas campañas eleitorais I en Marrocos. Asi que
cular. Máis unha vez, botarnos en
detida por colaboradores fasci_sdos autodenominados progresiscando chega. a Pásfalta un pronunciamento claro,
tas e asasinatas, non será hora de·desertar do 1
conciso e rotundo dos rnáis altos
da. Na Univerprogresismo acaparado nominal- I coa e chove ( é O temresponsábeis da Conselleria de
s idad e lia a
mente polos progresistas de tra- 1
da a ga) poñemos
Educación, corno xa se solicitou
Dostoievski e Hai un
pallada? Se o progreso son as I po
U
a través das Xuntas Provinciais
vestía de Jubombas, eu non son progresista.
a pingar ao home do
de Equipos Directivos.
liette Greco". reporteirismode
Claro que Putin está facendo mé- 1 tempo.
O curioso des- investigación
ritos para entrar no club otánico. 1
ANTONIO V AZQUEZ V AZQUEZ
ta farnília veO caso é bombardear, que logo 1
(DIRECTOR DO IES DE TEIS,
nenosa é que que é O
veñen os honores e as medallas.
VIGO. REPRESENTANTE NA
se adoran. Te- bombardeo da
Que rnillóns de persoas en África 1 ''Teño trintaenove e
XUNTA PRov. DE DIRECTORES
ñen unha vida
pasen fame e estexan arneaza- 1 aqui estou !" Cuiña
DE PONTEVEDRA. EN
psicopática, OTAN poroutros
dos de rnorte, non parece preonon se retire aos anos
REPRESENTANCION DOS 6
pero harma- meios. Un
cuparlle a ninguén; o importante
DIRECTORES DE SECUNDARIA
niosa". ~te.
é gastar en armamento e pór a
de vida queim~dos na
DA CITADA XUNTA).
descenso aos
ponto a rnaquinária militar para
Por se faltaba
caldeira conservadoasi incr.etnentar a capacidade
algo, a noiva infemos
destructora e as vendas do prora, senon á febre que
do fillo chamaduto macabro. Pero- destas famifamiliares dos
se Malizia. Seo consumia á porta do
lias infernais -non din riada os suguro que Mali- inimigos
plern·entos dominicais.
consello
da Xunta.
z i a, e isto
públicos
de
dígoo eu, é
Todo un exemplo. Un
EMILIO Cm FERNANDEZ
unha meiga Ocidente.
BARCELONA
conselleiro do ano
cornehornes e
A proba de que os suplementos
lapasangues.
2000 non está autoridorninicais dos diários velan
Nestas condizado nen a sudar
polo noso ócio e contribúen á
cións de decultura do espectáculo desde as
,,.
rnéncia e con
unha gripe.
perspectivas rnáis diversas,
ese norne, non
1
pode ser o seguinte.
me estrañará
1
Eran as seis da rnañán. Eu maque entre todos eles organizasen
Facendo méritos
drugaba para estar cedo na Co- 1
Non se trata dun capítulo dunha
unhas orxías infernais que nen as
ruña (a quen madruga nen deus 1 para os trintaenove,
novela, nen dun episódio apócrifo
de Hitler e Drácula xuntos. Evio axuda) e a rádio deurne a pri- 1 Xesús Parga, xefe de
do pasado, nen tan sequer dun
dentemente, se isto é así, eu
rneira mala notícia do dia, o imtratado sobre a rnaldade humamesmo me atrevería a charnarlle
posto de circulación de veículos 1 Prensa da Xunta, móna; non, trátase dunha repostaxe
farnília infernal, diabólica, maléfiaparecida en El Pafs Semanal
ca, perversa, tenebrosa ou corno - a motor· sobe runfanterne.nte. 1 llase coma un pito caibaixo o título A Familia Infernal, e
1
far. Se non é asf exactamente, ou
Víuserne á mente o eslogan pu- 1 ro mentres terma do
que non hai que xogar ás adivitodo son rumores perfeitarnente
blicitário que ernpregou na carn-ñas para saber a que farnília se
orquestrados, entón estaríamos
paraugas
Fraga en
-paña eleitoral o partido que nos
refere. Algunhas frases espallaante o que se coñece por sataniVilalba.
O
Presidente
1
governa Irnos a máis. E ratifidas pola reportaxe adiante e
zación, dernonización, crirnjnalicousern e a miña sospeita de 1 demórase para talar
acompañadas de "segundo os ruzación, perversión ou infernalizaque a devandita frase non er~ 1
mores" ou "corno di un observación. E logo non dicían que
cos amigos e a Parga
un eslogan, era unha arneaza. E
dor", dan fe da vara ernpregada
remataran os bombardeos? Se o
todo unha cuestión semántica 1 córres~lle a _laca baixo
para medir o retallo formado pola
que pretendia a firmante da rede D. Xosé Cuiña tratando de 1
farnília infernal en cuestión.
portaxe era xustificar os bornbar1 a chuvascadaAznar

1· ,_ -- -·'

-

O infemo son os
outros

Seguro que Irnos a
ma1s

a

-.

presume de ministros

CANTINA
MEXICANA

-1
1
1
1
1
1

con ideas próprias;
Fraga arrodéase-de
bois mansos ao

vello

estilo.

1 De diri.xente
1

nadonalista á defensora das corridas, Tareixa Casal Garcia
pegou unha carreira
coma se a perseguise
un tauro bravo. A exdirixente do PNG,
profesora da Universidade e concelleira do

RUA MARTIN CODAX
VIGO
.

PSOE de Pontevedra¡
quer pagar c;is corri-

·

"·
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das cos impostas da N 931 . ANO XXIII
ANOSATERRA
cidadania.
Eugé~io de Andrade-,
no limiar da AtJtoloxia explicarnos que o tren de Alta pareceu: multiplicou-se. No sí- uniformizadorás 'condicionan o
desenvolvemento da nasa mitio onde antes estaba, ademais
Velocidade non e tal, senón
Pessoál da Poesía .
noria lingüística. Ademais, suda correspondente denúncia
máis. ben todo o contrário. Pero
Portuguesa: "Esta é"a que tampouco é asi, porque destes f.eitos, pqde-se acceder frimos os ataques antigalegos
do ascendente leonesismo políaté a 17 réplicas desta páxina
deste xeito podemos pensar
poesia portuguesa
tico da UPL (partido da Unión
albergadas en servidores de
que é lento e vai de vagariño,
1 que após máis ·de . ·
do Pobo Leonés) .. Cómpre a
todo o planeta. Eis un bon
ou que corre marcha atrás, canaxuda de Galiza para compendo tampouco é .·lenfü e ten mar- . exemplo das' práticas coopera1 sessenta anos de lesar tal desigualdade na lóita retivas e solidárias que caractericha atras pero non ·corre nela.
1
clamativa.
zaron sempre a construción e
la,
a
memória
me
tráz
1
desenvolvimento desta rede.
O que si e, e un tren de Veloci1 á tona. Ás veces é só dade Alta. Que estarzo, Señor,
Ante esta coxuntura adversa
resulta moi dificil reafirmar a
Ben está denunciar o desemcanta enerxia perdida! A Alta
1 um verso: E
nosa dignidade cultural colectibarco das transnacionais en InVelocidade non é tal e os im1 cercarom-mi as
va. Nesta dinámica reivindicatiternet, que. pretenden- converter
postos soben. A ameaza estase
va a recuperación do noso
a rede nun Corte Inglés virtual.
a cumpli~: /mos a Máis!
1 ondas, que grandes
idioma territorial debe xogar un
Ben está denunciar as práticas
: .som".
XAlME ENRIQUEZ MARTINEZ destas empresas,. que trafican papel salientánel. Sen esquecermos nengun eido sociolincos nasos dados e nos venden
1
güístico no que o galego teña
un
servizo
caro
e
mao.
Hai,
enInternet e censura
1 Temíbel mar do
espácio, hai que incidir máis no
tre outras, duas tarefas prioritáámbito educativo. Porque a sua
rias agora mesmo en Internet:
l. Cabo Bogador (o Bocapacidade de socialización da
conseguir un acceso de calidaEscrebo esta carta a raiz dun
: ·jador españo! ven da
mocidade é moi forte, e polo
de universal e gratuito, e dedestacado aparecido nesta
prestíxio que representa para a
fender
os
direitos
fundamentais
gheada
nosa,
de
bogsección, no que se daba conta
1
nasa lingua asoballada. Velar a
na rede, para que casos como
do peche da páxina electrónica
1 har). Por veces, un
necesidade de contar co apoio
este
non
se
repitan.
da ACT e se afirmaba que o·
das organizacións estudantís
1 paso de espanto' pela uso
de Internet facilita a censugalegas (CAE, CAF, Mocidade
E
para
isaé
preciso
organizarra, afirmación esta última que
1 altura das vagas. A
se dentro da própia Internet, ff da MNL. .. ) na elaboración de
- eu non comparto.
campañas de concienciación
loitar por cobrir o vacio legal
: imaxe filmada dos deespecíficas para O Bierzo.
que
nos
desampara
diante
de
l sesperadas que cru- - É certo que Internet ten- unha . poli~ias e xuizes, e do que se
certa estrutura vertical, pois se
Bóta-se a faltar un maior co
aproveitou a Axéncia de Pro1 zan nun bote ás illas
ben facilita a comunicación hopremiso político de Galiza co
tección de Dados, brazo armarizontal
entre
os
seus
usuários,
1 comoveria a opinión
destino reclamativo do Bierzo.
do do ministro Mayor Oreja.
esta comunicación non se reali1 pública. Hai cámaras za de ordenador a ordenador, Mais dicer que Internet facilita a Alnda hai moitas dificultades de
comunicación i nterterritorial.
censura, ademais de descoñe1 para o fútbol pero
se non que circula a través de
Por iso parece lóxico pedir ás
cer o tremendo potencial deste
"servidores",
que
son
o
soporte
1 non para iso.
ditas organizacións que creen
médio, é como dicer que o uso
físico desta rede. Estes servi1
1
1
1
1
1
1
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dores, por presión guvernamental, son os que exercen a
censura nos máis dos casos.

Fidel compara África
sub-sahariana cu n
campo de concentración: hai fame, miseria, carpos sen vida
estrados na berma.
Son os presos da
Globalización. •

Neste que nos ocupa, Nodo50,
un servidor xestionado baixo a
tutela da ONG Sodepaz e que
alberga a boa parte das ONG,s
e colectivos de movimentos sociais do Estado con preséricia
en Internet, viu-se na obriga eje
pechar a páxina da ACT baixo
ameaza de multa multi-millonária.
Porén, esta páxina non desa-

da imprenta facilitou o peche
do xornal Egin.
ELIAS DIAZ FEIJOO

Carta a Galiza
Nova
O movemento galeguista no
B.ierzo está recuperándo-se paseniño. Sen embargo, o poder
político castelán-leonés fai todo
o que pode por esmagarnos.
Asi as actuais políticas culturais

áreas específicas para a coor·dinación coa Galiza irredenta.
É mester que a problemática
deste território chegue aos
seus órganos de dirección.
Os debates correspondentes
deben deixar de ser de "segunda categoría" coma ata de
agora. O Ano Castelao exixe
reformular as relacións coa
Galiza irredenta desde o pragmatismo ideolóxico. Cavilando
en que a Galiza estremeira
precisa de políticas peculiares
para os territorios do Navia-

Eo, O Bierzo e A Sanabria.
Será fundamental o diálogo coas organizacións afins da Galiza irredenta, incidindo sempre
na autonomía na toma de decisións. Hai que fuxir da execución de políticas uniformizadoras para territorios que tañen
. distintas dinámicas reivindicativas polos seus devir histórico e
procesos de conscienciación
galeguista diferentes. O colectivo Fala Ceibe está disposto a
colaborar estreitamente coas
organizacións
galegas na
recuperación
da unidade
de acción que
debemos Ogaleguismo ·
concretar en:
- A extensión
das campañas reivindicativas
da
Galiza administrativa aos
tres territórios
irredentos.
- A axilización
da remesa de
información
interterritorial
entre a Galiza
administrativa
e estremeira.

berciano sabe
que non pode
loitar só, precisa
estreitar os
vincallos coas
organizadóns
políticas e
culturais da
Galiza
administrativa

- Levar a problemática da
Galiza irredenta aos foros políticos e
institucionais
axeitados (Parlamento galega,
Valedor do Pobo, ILGA. .. )
- Principiar proxectos de propaganda comuns (revistas, xornadas, conferéncias, etc.
COLECTIVO

FALA CEIBE
0 BIERZO

MULLERES
A NOSA TERRA
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Despois·do éxitos de MaruXa Mallo,
de Carme Vidal, -e de Maria Casares,
de Arantxa Estévez ...

•-

.. r

D E s e u B R E MULLERES

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

-G·uiéirQ. ·
A NOSA TERRA

CULTURAL

Os bigotes
deZappa .

O expólio de Castelao

-
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O Coléxio de Avogados .de Pontevedra püblica os sutnáriÓs
de incautación franquistas
-O-X.E.A.

A poneos meses da sua morte
no exílio cumpriuse a vinganza
dos tribunais franquistas contra
Castelao. Dous expedientes, de
responsabilidades políticas e civis, abriron o kafkiano proceso
de incautación de todos os seus
bens artísticos e privados, desde
as suas follas de afeitar ou unha
botella de viño mediada até as
mellores das suas obras artísticas e a sua biblioteca. O desaparecido avogado Modesto Rodríguez Figueiredo fíxose, non
se sabe como, cos sumários
que depositou no Coléxio de
Avogados de Pontevedra antes
da sua morte que aconteceu en
1976. Case un cuarto de século despois é cando ven a lus
publicados por esa entidade.
O 17 de Agosto de 1936, o mes,
mo día que morria fusilado Ale,
xandre Bóveda, o xulgado de Pri,
meira Instáncia e Instrucción de
Pontevedra abría unha investiga,
ción por orde da Comisión de In,
cautación de Bens contra Alfonso
Rodríguez Castelao e o dirixente
socialista pontevedrés Amado
Guían.ce Pampfn. Tratátabase de
depurar responsabilidades destes
líderes frentepopulistas nos dias
do ·alza.mento militar. Con tal m0'
tivo, o xuiz Serapio de Casero
abre expediente de responsabili,
dade civil' e pide informes ás aut0'
ridades. Ernesto Baltar, alcatde da
cidade ao frente da xestora elixida
polos militares golpistas, no offcio
di simplesmenre que sabe que era
deputado da Frente Popular e
coincide asi coas declaracións da
garda civil. Mentras, a Delegación
Militar de Orde Público afirma
que non existen antecedentes de
Castela e, pola sua parte, o corpo
de Seguridad y Vigilancia, denúncia
no seu escrito que Castelao for,
mou parte en Outubro de 1934 do
"Comité central de nacionalistas
galegos" tildado pola policia pon,
tevedresa de "separatista e esquer,
dista", aliado dos nacionalistas de
"Vasconia e Catalufia".

bre as actividades· de Castelao e o
seu curmán Mariano Otero Cas,
telao na República.
Pero a testemufia definitiva e que
colleu máis peso contra Castelao
foi a do capitán da garda civil des,
de 1933 en Vigo, o madrileño
Francisco González Domínguez
que compareceu ante o xulgado
de Pontevedra apresentando unha
denúncia na que afirmaba que era
un caricaturista que botaran do
Faro de Vigo por culpa dos seus perigosos debuxos. Dicia de Castelao
que "foi un propagandista acérri,
modo ideário do Frente Popular,
deputado a Cortes coas Esquerdas
e propagaba moi especialmente as
ideas do galeguismo". Mesmo che,
gou a adxuntar unha fotografia de
grupo que, segundo el, confirmaba
o denunciado, "sendo perigosísi,
mo como tal político,propagan,
dista e periodista, pois para conse,
guir os seus fins, non repara nos
meios da calúmnia, inxúria, nen
difamación". O capitán González
informa que se atopa en Par is e
denúncia que ten "os seus móbeis
na casa dunha cuñada" e de ter
"bens de fortuna pode ser ( ... ),
quizais no povo de Rianxo".
T amén recabou o xuiz informa,
ción da Falanxe de Madrid que
envia un escrito no qe acusa a '
Castelao de ser autor dunha su,
posta proposta parlamentária
pola que pedira a incautación dos
pazos galegas, fóra de tildalo de
"ateo, ainda que antes de dereitas
e grande católico e con vida pú,
blica mala".
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Ilfli'ORJlE

DE

4Ll'0liSO BODRiGUEZ CAS~BLJ,0 1 De 43 ai!oa de-_e.da4,

can-

do, !Ulioo, zie:tllral de RianJo (La Corlllia), veci!lo de- iontev•ll:ra.
•con anterioridad al _Moviaiento llacioillll. er~ Regionaliata de illqld.erda.

:ru.' Dipu.tado por la .E:'rovincia de-"Ponteveclra cllando la<
Conatit!lyentea. En el allo 1,936 i:u.4 candidato del l'rente

i'opu.l~,

aal.iendc nu.evamente Di~11tadc.
Tot6 l.a Ley d• Congregacicnea

ReU~c1aa,

.la retCTlllll

agraria de Largo· Cabill.,ro T 1:1rudmente 1:u.4í el 1111tor de la á)ropwi1ta de incau.tación de los
loa 6rden.tta. Bacía

P~oa

prop~anda

ro~a,

así como ua del Coaitá ' ¡;alUgc. en . Ce--

_

talUiia. .Al parecer le cog16 el Uovim.ianto en Barcelo?&•_

Coiicept1taci6n reileioaa - ateo, Antea del. adv~ento . de la Repdb~ica era de derecha.a y gr"tn cat6.l.ico.
COAceptu.aci6n de au. vida p.1i>l1ca - mal-a.
Posición econ6mica ~no ae le co.GOcen bienea. L~ viven ª!"' pedrea q11e tienen un pequ.ello :apita]..• .

lliulrid 20 de

Dic~e111bre

de 1.939.

•All"O. DB LA .VICTc;;au.

Un dos ~umentas agora dados á luz.no volume editado polo Coléxio de Avoga·
·dOi de~~~-·;--::-. " ··. . . - . :, ~· ·'

pa,;a.taxar os-l:iens de ,~telao a:C:,
•do Bustamante, taxaron en
A Dirección Xeral de Seguridade ~
ruo~e sobre.o éo]l~ido dorSeu"ifo.: · · 4.100 ptas. Por outra parte, a bi,
avisa ao xuiz de que ten val<:>res
micíµo ná-iu~:dfGliva de Ponte~ : ;- blioteca de Castelao pasou a for,
no Banco de España e que, na·
ve~, os se~~~~e!}~i~~-:~~ ' -~·~a.r parte, ante unha petición
actualidade, vive en Nova York'
(1939). Paralelamente a este~· suas~con as no' Bañ:cé> ·de- ESpara: ,.~ ~"'da· Deputación no xulgado, da
Na sucursal de Compostela, CasBiblioteca Provincial.
·
proceso civil, Castelao foi vfcti,
telao e Vírxfnia tíñart cédulas e
;,. ~~ ~ ,-·~- - .;.
.
ma doutro proceso por responsa,
vafores por unha cantídade de · Mália-' a rélativa rapidez de todo o .
bildiades políticas que en Maio
54.000 ptas, mentras .que na de
proceso de incautación este .non
de 1940 as autoridades xudiciais
Pontevedra, ente obrigacións de
se comeza a executar até 1949
deciden acumular ao civil. Men,
T
ranvias
e
Augas
de
Barcelona
a},
sendo
o ano no que morreu Caste,
tras, os informes continuan até
canzaban as 4 2.000 ptas.
lao no exílio, 1950, cando se faí
que en Setembro de 1940 o pre,
efectiva. Entréganse ao T esouro
sidente .do tribunal Eduardo
Público os valores e cantas do
.O 1 de -Febreiro de 1931 -ás catre
Martínez Nieto dicta -;unha'. sen,
,.
·
s
-·,__ d_, E. -· - b , ~
· aneo' e· spana; s1:1 astanse as ~
téncia que recolle na sua· totali, '· · da hrd~ -comezara<á. diÜxéikia
de embargo no domícílio de . f incas d enominadas Fineheiras en
dade a versión do capitán da gar,
Castelao e Virxfnia, execu~ada , R~an?c<?.J>oi' J.850 ptas.(quedou
da civil de Vigo, sumando unha
polo axente xudicial Anton"io
nova acusación por ter editado
coñ elas o~ único liéii:ador Geiardo
Núñez e o alférez Ricardo Álva, - . J\.ua. L~go. de Cesures)._En canto
"folletos con alegorías de crimes
rez Abundancia. Follles fr;m_; · ·as obras 'artísticas, Antónió Lino,
espeluznantes que decia, -e ran co,
queada· a porta por Casiano Pe,
secretárío tamén do Museo de
metidos polos exércitos na :
lae2 que _ tiña a chave da
P<?ntevedra, p~d.iu que se deposí,
cioriais, existindo algunhas· desas
v.ivenda. A expolíaciÓ~ duróu · . ·tárari ·no Museu '-a':: f':Worrlo ..P.atrí,
caricaturas na alcaldia de Ponte,
oito xomadas e foron recollidos .
mónib Artístico.-:-::..'~· :: .. ~-~ , -:---, ~:=,·~vedra". A redacción da senténcia
...
·:·-•... :o.·'..:,.:·... .
61 O pbxectos ou grupos de oh, .
remata afirmando a non candi,
En Setembro de _1962..;. Virx:fhia"
xectos. O embargo foi trucado en
ción de masón de Castelao e de,
Pereira, que se atopaba- de :viaxe
8.82 7 ptas. Desde o 24 de fe,
cindo que na actualidade vivia
en Vigo visitando uns fu.miliares,
breiro do mesmo ano o ponteve,
en Nova York. O valor dos seus
solícitou que-~ deixara sen efecto
drés José Lino aceptou o encar,
bens foron taxados en ·96.000
a incautación de obras no Museu
go xudicial de ser depositário
ptas. e a senténcia foi de quince
de Pontevedra e que se .lle devol,
dos efectos e enseres de Caste,
anos de inabilitación, oito anos
vera a parte proporcional que lle
lao mentres desde o Museu de
de desterro a 250 quilómetros de
correspondía polos depósitos do
Pontevedra o seu director Casto
Pontevedra e ao pago de 75.000
Banco de España mais os seus in,
Sampedro
púxose
a
disposición
ptas. Nun primeiro momento do
tereses. O 14 de Xaneíro de 1963,
da autoridade retendo as obras
proceso o xulgado pontevedrés
Fraga
Iribame xa era ministro, os
de
Castelao
ali
depositadas.
Pin,
manexara a cantidade de 10 mi,
tribunais declaran non procedente
turas que os peritos xudiciais, os
llóns de pesetas como montante
tal reclamación.•
pintores Ramón Peña e Abelar,
a cumprimentar como multa.
H

Tal información é considerada
polo xuiz en Novembro de 1937
como o indício de responsabilida,
de polo que "debe decretar e de,
cteta" o embargo de bens de Al,
fonso Castelao por pertencer ao
Partido Galeguista, segundo el, ·
de "estrema esquerda". O 20 de
Xaneiro require a Joaquina Cas,
telao Gemme, sua nai, a que pre,
sente o testamento do seu home
Mariano Rodríguez Dios, -un tes,
tamento de 1923 que é dilixen,
ciado e no que o testador mosrra
a vontade de protexer ás suas fi,
llas como máis débiles ante a po,
sición social independiente de
Alfonso Daniel. Lega a este últi,
mo os gastos ocasionados pola sua
carreira de médico e os regalos de
voda,. mentras amellora ás suas fi,
llas. O xulgado de Padrón é quen
cursa esta orde de incautación de
bens á vez que pide mt:ormes so,

en~r

~o deca~~

Gall.esos. E1 un sectario en todos
tsqu.ieri!.iata, en 3.a prena.a _Y iútineo

como orador repu.blicano. · .

l.a ¡1renaa 7 la Radio

querel~,

afecdoneime ·a.
·.
nos museos de guerra. Non podo
asegurar se isto se debe á vontatle de
recuperar certas cousas da infancia (as
grandes batallas e.os soldados de plástieo
que argallabamos os amigos da miña
vila)_ ou ó anxo da historia de Walter
Benjamin, que acabou por ado~e,
coas súas asas de lume e de redehción, ·
dalgún dos meus poemas, dos meus
pensamentos. O certo é que moitas das
cousa,s que teño aprendidó aq~{
·
proceden da visita ós museós de guerra
ou (por que non dicilo t:¡imén) ó Museo
de Historia Natural, se cadra o meu
favorito de tódolos de Landres. Un día,
xa lorucano, visitando Waterloo, e
conteÍnplando o val desde a piramide
corunemomtiva <lesta famosa batalla
tiven, por vez primeira, algo sem~llante
ó que debe sér o arrouto dun converso e
chégüei ·á conclusión de que tódolos
nosps vales foron algiín día un ,campo de
batalla.
. . · ·

• •

_

de case tódolos
poemas que comezo estes meses e que
deixo sen rematar, parten da vélla
máxima da Poética de Aristóteles que di
que a poesía é rnáis verídica cá historia.,
o que eu me atrevo a interpretar dicindo
que non é que se opoña á historia senón
que na poesía pode estar presente unha
ollada rñáis verdadeira-cara á historia cá
dos historiadores. En fin, voume deixar
de coruideracións filosóficas porq~e o
único que eu.quero hiStorlar ri.esta
pequena crónica é o feito de terme
atopado, a.outra rnañá, un M~o do
Exércit-0 escondido éntie as rúas posh e
sempre amables de Chelsea. Entramos
nel a penas uns minutos (xa ·
volveremos); Pero"a grande sorpresa foi
ver nunha vitrina de cristal, a carón
dunha fermosa maqueta na que. se
reproduce toda a batalla, o esquelete do
cabalo favorito de Napoleón, que seica
se chamaba Marengo, e que era un
cabalo árabe. Os ingleses, que
conservan_as causas mortas e as vivas,
xuntaron os seus ósos despois de morto
o cabalo (creo que incluso dan a data do
seu falecemento) e puxéronos aquí.

OZJ
.JcJen sei que nunca fun afeccionado
a ningún tipo de condotieros, se e.adra
- pola·sombra que-a estatua do dictador
ferrolán, erixida na Fraza de España,
: deOO!ba no chan que a miña
.
adolescenciá tripou Un milleiro"de
veces. Tampouco son-nioi partidario dos
pequenos napoleóns, ós que un soe
atopar en tódolos campos da vida, e non
só nos de batalla. Sorprendeume, sen
embargo, ese esquelete e, alí, no recamo
do Museo do Exérci~@, ábofé que queda
t:: ¡os
·.. d iseca
;
dos que
me·11or ·ca· ·· eses- caoa
- penduraban do teito da Tate Gallery,
comoJ~mble!fl3. des.ta pgsmodemidade
milenarista na que seica vivimos agora.
Se boa parte da arte moderna asaltou xa
o palacio de inverno da arte tradicional,
a casa áurea do museo, ¿por qué non
irnos asaltar tamén os museos de guerra?
Os clásicos da modernidade, Benjarn.in
entre eles, dicían que todo documento
de cultura acubillaba un documento de
barbarie. Nos documentos de barbarie, .
sempre atopamos liñas redactadas por
todo tipo de poetas e poetastros. Este
esquelete de cabalo chamado Marengo,
que seica foi de Napoleón, reclama a
ollada non dun historiador, non dun
deses artistas conceptuais que sempre
queren gañar moitos cartos. Reclama a
ollada dun poeta. Merece que o
·
salvemos desa vitrina de cristal. Merece
que non poida xamais agallopar ó seu
lombo ningún outro xinete da
apocalipse.+

l.

,-

.'··" 22

20 · ~~ABRl~DE'2oooe .Nº9~1

. A NOSA. TERRA

1

w' ~·! ·•·•·!t.··•...e•~-··~·-••• :i:~:·•~• :t••••·•· <!~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••!!•-•·•••..-•·••-••-: ··.

•

l

d

-.

: ~ -~•:· ~~~i ~~ª~~~e ,'=!º ~a praza a Ferraria
. o Al:ínl dós libtos· dó ·éoric~Hó d~
Pontevedra chega ao Domingo .
23 de Abiil cwiliá leitúra ptiblica
de textos de Castelao,na puµa da
Ferraría que, en caso de mal' tei:n,
po, será substituída polo Teatro
Principal. O Domingo 2J celé,
brase, adernais, o Día do Libro e a
.. praza acolle tarnén a feira do lii
bro da cidade. Al~s dos eseri,
toréS e petsoeiros 'qué participan
,··desfaJeitura de .Castelao son .
AveUilo·fousa Ant~lo, X~sé Mª
+Áivarez Cáccarno,. Laura Cavei, ·
·r~,' M~ Dacosta, Anxo Gue,
. rreiro, Alfredo Cqnde, Mª do
Carrno Kruckenberg, Etiloxio
Ruibal, Xosé Ramón Freixeiro
Mato e Isaac Alonso Estravís. •

:
cías da delegación santiaguesa
•
· do cótéxio de arquitectos e as
_; --.,., ·-· · oficinas da §..~4e~ent~l ~q . co' .
. ·:;--5 , · lexio galegq; :q~e:,xa,::~s11~;~ns,
'.' ~ :_· ·:;. ,· ·-;'tf[.ladas alí. $6tj'.:'M~ris~'YFailde,
· .;_"'-:' Xoán Luis Plñ'eirQ,~V,iC:for.Gon,
- : -· ·. ._zález e Belinda ·B~s~da'"os que
·· r~daet~rán _ o pro°.k~to :ge'obra
. _quet:ontempl~ -un,prograrna de
necesidade ·pero q_ue cimén
d~be ser. respetuo~os con é~tor,
no ·dp casco ,hts1<5.ri~o. Carlos
Alrnuifia sii:ialqu.que o vindeiro
·-año esfrearan-:sede. + .- · ·.
~

:
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O gi-upo ''Niño de Azor" da
Mesa pola Normalización Lin,
güística vai poñer en.marcha o
festival pola língua "As Pontes
2000" que se vai celebrar o vin,
deiro 20 de Maio. Antes, o dia
1Oábrese unha exposición de
pintura sobre a naturéza galega
no bar Marbella e, o dia 16, ten
lugar unha noite de rnaxia ca
Mago Teto. O festival vai ter
lugar no pátio do coléxio Santa
Maria apartir das nove e media
do Sábado 20; os grupos convidados son Venela, Norde's,
Ruxe, Ruxe e Pinto de
Herbón.+

• Os escritores de
circufrq .p9lo país

bade, Luis González Tasar e Luz
Pozo. Os escritores falan da si
mesmos, da sua experiéncia e da
xestación ·das suas obras.•

• Luar na lubre,
na festa dos
galegas de
Alcobendas
Os galegas de Alcobendas cele,
bran o segundo festival de xun,
tanza o vindeiro prirneiro de
Maio coas actuacións de Luar na
lubre e Balbarda, a partir das dez
da noite. Un día antes, o 30 de
Abril, Brandiam, Porongas e Xoves da Xuntanza participan do
festival, que discorre corno acti,
vidade paralela á festa do rnaris,
ca en Alcobendas. •

• -Festa de reggae
e electrónica
eµyigo

-~~

- .

4~, ~'

;-~ ~-:-~

.1 O FanUlsia·de

.

Vilagarcía, adeus
a outro cine

Laura Caaveiro e Marta Dacosta participarán na leitura pública ·de Castelao.

~o Femán Vello, Xesus Rá,

Casa da Conga de Compostela

··;:·:. .~.que acalle as novas dependén,

·····················~································~····················································

•Preparan o
festlval pola
. língua nas Pontes

- a:nteprD~ecto para a obra na

gan os prirneiros corno "unha
proposta colectiva e aberta de
aportacións persoais e a inicia,
tivas enmarcadas dentro do
árnbeto da animación socio,
cultural que permiten levar
adiante un traballo cooperati,
va, autoxestionadao e digno".
Fusquenlha son galegas e adí,
canse á "raiva electrónica".
Sarnplean a Aretha Franklin, a
Chouteira e ao próprio Fraga
lribame e din que "na música
electrónica hai tantos sub,esti,
los que todos podernos sentir,
nos identificados con ela". A
festa corneza ás doce e media
da noite e a entrada custa mil
pesetas.•

• Catro novas
arquitectos gañan
na reforma da
~asa da :C0nga

"Os nosós escritores'" é.'a norne
Carlos Almuiña, presidente da
do ciclo qrie volta;a -pGñér en
delegación do coléxio de Ar,
marcha a -cdri:selt9,Jja-de Cultura
quitectos de Santiago, sinalou
durante os mese-s de Abril e
. que o.concurso para redac~ara o
Maio en cincuenrc~:e ~ri canee,
_ proxecto de reforma da Casa da
, Xa es~á organizado o-conéerto -· · . Conga obtivera a participación
llos do páis·. Máis-de cincuenta
autores partidpa,rt}3éstes encon-="'--· · que terá lugar o Veri'res 28--de ,;___. -,. dé novas arquitéctos con rnoi,
Abril na Iguana de Vigo cos
tros, entre o~ qúe' ~es.taC'an 'tio,
tas ideas. Precisamente unha
grupo Banda ]achís e
mes coñecidos corno Carlos Ca,
equipa de catro novas profesio,
Fusquenlha. Desde Madrid che,
sares, Pura V ázquez, Miguel
nais gañou a conyocat~ria de

Continuan pechando as salas de
cine do país pioneiras para ser
substituidas en operacións urba,
nísticas; desta vez, o Domingo
16 de Abril, foi o cine Fantasía
de Vilagarcia o que pechou as
suas portas tras sesenta e sete
anos de história. A proxección
gratuíta de Cinema Paradiso foi a
escollida para despedir a un cine
que foi o prirneiro construfdo,
con estilo modernista, no con,
cella arousán. Mália estar consi,
derado corno un ben a conservar
no plano urbanístico, o retraso
do PXOUM permite que sexa
susbtituído por un edificio de
apartamentos. •

• Mario Iglesias
expón na Visual

Labora
Visual Labora, a galeria e libra,
ria de Vigo, acolle até o 25 de
Abril a rnostra de pintura de
Mario Iglesias, cuxos cadros de
grande formato inciden na sua
persoal visión da natureza. lgle,
sías, que combina pintura e es,
cultura, estudiou na faculdade
de Belas Artes de Pontevedra e
continuou a sua formación en
Londres, na Universidade de
Kingston. Coa obra de Mario
Iglesias, a galeria Visual Labora
ponse en marcha, acollendo a
obra de Maria Ledo a partires do
28 de Abril.+

•Teatro
afeizoado,
. .
-comun1cac1on. e
ri~¿idriaÜsm6 no
Consello da
Cultura
;'

As diferentes actividades pro,
gramadas polo Consello da
Cultura enchen o mes de
Abril. O dia 15 o Consello
acolleu unha xomada sobre
teatro afeizoado, coordenada
por Manuel F. Vieites e que
pretendia analizar a situación e
perspectivas. Nesta xomada
participou Artur Trillo, rnoni,
tor teatral nos concellos de
Cee e Malpica, Ricardo Xil,
director do grupo Badiu, en
Baio, Begoña Muñoz, directora
de grupos de teatro escolar en
Ourense e Tareixa Campo, de
T eat:ro do Achádego de Lugo. Xa
pala tarde Xosé Manuel Pazos
tratou as políticas culturais en
relación ca teatro afeizoado e,
seguidamente, tivo lugar unha
mesa redonda con Afonso Gar,
cia Penas, coordinador de gru,
pos afeizaoados en Galiza, Luis
González Ramos, do Liceo Rú,
bia Barcia, de Ferrol, e Manuel
da Silva, do grupo Escoitade, de
Valadares, en Vigo_
Asirnesrno do 17 de Abril ao
19 desenvolveuse o simpósio
"Etnicidade e nacionalismo'',
que pretendía debatir a cues,
tión das identidades en Europa
en tempos de globalización.
Antropólogos de toda Europa
analizaron os procesos identitários, de construción nacional e
de nacionalidades no
continente. Adernais, o dia 14
de Abril apresentaron no Consello, Carlos Casares e Xosé
López as xomadas "Diversidade
cultural e comunicación na
sociedade da información".
Vanse desenvolver os días 27 e
28 de Abril, con investigadores
e representantes da comunica,
ción pública. Tarnén participan os ernbaixadores da Unes,
ca no Estado e Portugal, Carl
Spottomo e Diego Pires, res,
peitivarnente. +

A realidade do fin de milénio con James Petras, Ignacio Ramonet e Victoria Camps
A 17ª Semana de Filosofia de Pontevedr~ bota a andar do 24 ao 28 de Abril
Unha análise crítica da globali,
zación vai protagonizar os cinco
dias·da XVII Semana Galega de
Filosofía, que se celebra en
Pontevedra. "Filosofía e cárnbio
· de rnilénio" é o terna proposto
nesta edición pola Aula Caste,
lao de Filosofia, que acollerá a
rnáis de un rnilleiro de
asistentes do 24 ao 28 de Abril.
Máis de vinte intelectuais de
todo o mundo chegan á cidade
· do Lérez para expoñer as suas
opinións sobre o papel da filo,
sofia no novo século. Haberá
tamén tempo para debatir as
perspectivas da educación,
cuxo sentido é "un dos retos do
novo século". Para a coordenadora da Aula Castelao, Carme
Adán "é preciso dilucidar calé
o valor da educación e buscar
saidas nun momento, corno o
naso, de grande inestabilidade

nos centros educativos e na so,
ciedade en xeral".
Especialista internacional en
ternas de econornia e filósofo
comprometido, James Petras é
un dos nornes relevantes desta
edición da Semana de Filosofía.
A el encarrégaselle a lección de
clausura e ten reservado un oco
o dia 25 para tratar os cambios
na estratéxia do imperialismo.
Profesor de socioloxia na uni,
versidade do estado de Nova
York, Petras leva publicadas
niumerosas obras sobre revolu,
ción e democracia en Latinoa,
mérica. Actualmente este filóso,
fo que reivindica a irnportáncia
do pensarnento do Che Gueva,
ra, é asesor do Movernento dos
Sen T erra do Brasil e colabora,
dar do Frente Nacional Zapatis,
ta de México.

Outros convidados á semana de
Filosofías son Osvaldo Martínez,
director do centro de investiga,
cións de Economía Mundial da
James~ Petras

Habana, Emilio Llédó, profesor
qa UNED, o catedrático Jorge
Alvarez Yagüe, o director de Le
Monde Diplomatique, Ignacio

e Ignacio Ramonet son duas das figuras que estarán na Semana.

Rarnonet, o ensaista Jose Anta,
nio Marina e a profesora Victo,
ria Carnps.
Para as sessións de tarde reser,
vase a análise sobre o futuro da
Galiza; cultura, construcion de
identidade, colonialismo, edu,
cación e diferenciación son
alguns dos temas a abordar.
Luis Álvarez Pausa, Enrique
Saez, Xosé Luis Barreiro Rivas
e Hermínio Barreiro participan
neste debate, complementado ·
cunha mesa redonda o dia 28
coa cuestión "E posíbel a dife,
réncia de Galiza na epoca da
mundialización?". A socióloga
A manda Traba, o debuxante
Miguelanxo Prado, o cantante
e escritor Xurxo Souto e a de,
señadora da firma "Antonio
Pernas", Maria Freire, toman a
palabra nesta sesión.+
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1conta. de libros ~

Literatura
de selo- durou até se facer irremediábel. Mérito de Antonina
Rodrigo é ter contactado ·con
etas e darlle relevo as suás vidas
esquecid·as. Gardar distánda
para non tirarlles ningun protagonismo pero poñerse tamén da
sua parte, asinando un texto
.·"interesado" porque, de terto,
aquelas vidas non lle eran en
absoluto alleas. ·

Desterradas
TitulO: Mujer y exilio 1939
Autora: Antonina Rodrigo

EcRtariah Compaí\fa Literaria

Mañá de primavera de 1968.
Unha multitude recibe no aeroporto de Barajas á cantante
Massiel que chega a Madrid des. pois do seu trunfo no Festival de
Eurovisión. Por diante do tumulto pasa sixilosa a socialista
granadina Matilde Cantos Fernández que volve de México
despois de tres décadas de auséncia. A Matilde só a espera a
policía franquista, preparada
para interrogar a esta muller de
setenta anos, cabelo branco, andar sereno, cordialidade na fala
e ... un pasado de esquerdas que
ainda a facia sospeitosa.
Como Matilde son as máis de
vinte mulleres que Antonina
Rodrigo recolle no libro Mujer y
exilio . Mulleres combatentes, revolucionárias, militantes, milicianas, refuxiadas, desterradas,
exiladas. Detrás de nomes
maiormente descoñecidos Antonina Rodrigo descobre histórias intensas, marcadas polo activismo militante en diversas
causas e pola posterior fuxida a
raiz do levantamento militar de
1936 que as converteu en exiladas e tamén silenciadas. Dados
que rnostran tamén a participación pública das mulleres na
República, <liante dun franquism o que as recluiría na casa .
Xunto á biografia da filósofa
Maria Zambrano, da nai de Antonio Machado ou de García
Lorca, agroman as histórias de
vida dunha morea de mulleres
que foron participantes activas
en distintos movimentos liberadores e gardaron a memória dos

Matilcle Cantos con outrcu exilaclas en MéxJco

dramáticos episódios que Hes tocaron vivir.
E Antonina Rodrigo convértese
en respectuosa transmisora das
suas memórias. Surprende que
os materiais cosque esta investigadora desprexuizada traballa sexan maiormente orais. Rodrigo
ponse á par das mellores técnicas do xomalismo e bota man
da entrevista para construir os
seus relatos. En canto pode déixalle a palabra ás protagonistas
para que sexan elas as que conten as suas experiéncias, elaborando un texto próximo, a rente
de pel. Antonina Rodrigo escoita e escrebe pero non por iso se
converte en mera qanscriptora
de materiais orais. A autora debémoslle o interese de ter ido

detrás desas voces caladas, que
dera con elas e conseguise facerse co seu testemuño e co dos
seus achegados, protagonistas
indiscutíbeis do libro.
Eis a maior singularidade do libro, que o converte ademáis
nun documento irrepetíbel. Sesenta anos despois da máis numerosa saida para o exílio son
poucos xa os que poden contar
de prirneira man aquela fuxida
masiva. Moitos os que nunca tiveron ocasión de narrar a história que viviron naqueles barcos
imensos que ian abrir fendas
nas suas vidas; os anos foron
pondo lousas sobre a releváncia
daquel feíto histórico e a desatención arredor dos exilados
-moitos deles nunca deixarian

23

Hai xa máis de vinte anos, á escritora Monserrat Roig recibia o
libro .de Rodrigo Mujeres para la
historia dicindo que "Antonina,
pois, soubo combinar o seu pasa·do, feíto de lus e rnarmúrios, coa
ansiedade por recuperar a palabra allea. Contra o esquecemento está a palabra. Contra a mor,
te total está o relato doutras
vidas. Antonina sabe que coa
palabra, co coñecemento do que
se vai marremos un pouco menos". Conta Roig que daquela a
própria Antonina lle dixera: "Se
as mulleres non falamos de nós
mesmas, quen o vai facer?".
Desa teirna ven agora este volume, o reconto das vidas de T eófila Madroñal, Sara Berenguer,
Vicenta Lorca, Elena Bonet,
Rosa Laviña, Isabel Oyarzábal,
Lola Iturbe ou Ana Ruiz. Mulleres republicanas - principalmente andaluzas, como a autora, e
ningunha galega- ás que Rodrigo busca, conseguindo a sua palabra e tamén a sua imaxe e
dándolle a identidade que a história lle tirou. A escritora lembra a crónica dunha fuxida a
Chile a bordo do Winnipeg: "Ao
barco subiron médicos, obreiros
industriais, mulleres, campesiños, profesores universitários,
xornalistas, enxeñeiros" di o
texto. Con Mujer y exilio, ~
tonina Rodrigo dalle nome a
aquel "exército invisíbel". •

A paixón de Casares
Quiroga
Cmi naballo apaixoante á suas ~tas que
se deixa ver na ampla documentación e
no control que exerce
sobre o biogra6ado,

Carlos Femández

o·

Santander apresenta
libro que leva como
título Casares Quiroga, una pasión republicana. O xomalista
e escritor da O>ruña,
que ven de apresentar
este volume no Ateneo Republicano da
O>ruña coincidindo
co aniversário da República, construe a
traxectória do político, afondando nos
.dias prévios ao golpe do 36, co asasinato
de Calvo Sotelo, pero tamén no significado da ORGA. O>mplementa o perco-rrido Carlos Femández con entrevistas a
Maria Casares e Ester V arela, filia e neta ·
respeitivamente do politico coruñés,
entre outras testemuñas. En Ediciós do
Castro.+

O regreso á utopia
de Anxo Franco
Edicións Embora publica o poemário do
escritor ferrolán Anxo Franéo, Regreso
a ningures, quen sinala que elaborou
un.ha escolma de versos
de vinte anos. Recolle o
libro os temas da poesia
de todos os tempos
como os soños, a evocación da infancia, a
familia, o amor e a
marte. Explicou o
4~>r-~
autor na sua apresenR.t•greso a
tación que o título
ningures
ten un.ha dobre
leitura: o regreso á
nada e o regreso á
utopia.+

Poesia de muller
en Portugal
Edic¡:oes Tema apresenta dous
títulos de poesía de mulle-

; res, unha

CARME VIDAL

. arxentina e
aura portugue~ sa. Descons. tru~o é a esi trea literária de
,; Dulcinea Rosa,
, unha autora de
:: Chaves que ta-

¡i

NARRATtVA

Suso de Toro
Non volvas

mén
se adica á publicidade. A
arxentina Laura C.Skerk
asina Menos que
silencio, que Tema edita
en bilingüe con tradución de Alberto Augusto
Miranda. Tarnén é o
primeiro poemário desta
profesora de pintura de
Bos Aires.+

O teatro de Harold
A tensión entre interior e exterior
máis a falta de claves para interpretar
as suas obras -función que deposita
no espectador- son algunhas das premisas do teatro de Harold Pinter, de
quen traduce Manuel F. Vieites duas
pezas en Xerais. Vellos tempos e A festa
de aniversario son as
obras que aparecen
na colección dos
libros do CDG. O
dramaturgo inglés,
tamén ocasionalmente guionista
cinematográfico,
foi calificado
pala crítica
como un dos
expoñentes do
"teatro do absurdo". +

•
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Terra e Tempo

Subindo
o_nível

Revista cuadrimestral
de información, análise
e información

O núcleo da série sitúase en
Aguiño (Ribeira), e nela reflé,
xase a vida dun fato de persoas
' que teñen en comun as activi,
dades relacionadas co mar. Ca,
rilla, o vixiante da Confraria e
, 1que comparte coa sua muller o
bar Vicanso, onde se atopan os
mariñeiros e vários momentos
do dia; Alex e Raquel, dous if,

~

1

N 2 13 . Xaneiro-Abril de 2000
Edita: Unión do Povo Galego
Prezo: 500 pesetas

Título: Moito mar.
Emisión: TVG. Xoves 22 horas.
Produce: Costa Oeste S.A.

Despois de ter.se emitido xa tres
dos seis capítulos desta docusé,
rie da produtora Costa Oeste
para a TVG só nos queda tirar
o sombreiro. Cunha trama ba,
sada na cotidianidade da vida
das xentes, conseguen prender
' ' a espectador pola própria forza
das testemuña e a sinceridade
que nos identifica coas persona,
xes . A maiores úsase, eficaz,
mente, unha técnica audiovi,
sual con recursos narrativos e
de ritmo aos que nos estamos
~ ; acostumando tanto no cine
como na TV, que consiste nun
contínuo estabelecido pola na,
rración cronolóxica en tres es,
pácios distintos. Un xeito que,
xunto á forz·a das personaxes,
reforza sen cair na estética de
video,clip, un produto de grande
forza audiovisual que informa e
entretén.

0 COQdeL

A preocupación pala relación entre a ali,
mentaci6n e o cámbio social centra este
número, no que vários especialistas analisan o momento actual
de transfor,
macióndos
métodos
de produ,
ción e de
consumo
dos alimentos.
Lídia
Senra e

Carme

máns dunha
família de
percebe iros
da vila, os
Oujo, aos
que
irnos
acompañar
na sua arris,
cada tarefa
e as vidas de
Manolita e
Maria Dolo,
res, redeiras,
mulleres
trabal la, ·
doras nun
labor · im,
prescindí,
bel; final,
mente os
tripulantes
do barco do
cerco Portó

O núcleo da
série sitúase
enAguiño
(Ribeira), e
ne la
refléxase a
vidadun
fato.de
persoas que
teñenen
comunas
actividades
relacionadas
co mar.

de Aguiño . Con este bagaxe
aparentemente simples, a equi,
pa de produción fixo a sua pró,
pria singladura nos seis episó,
dios de média hora que, polo
visto nas tres primeiras entre,
gas, consegue chegar ao cerne
previsto: que o espectador en,
tre na vida do mar, que ocupa
social e economicamente a
unha parte importante da po,
voación do país.

Porque se de algo serv en, e
moito, este tipo de séries é para
achegarnos a vida real do dia,
a,dia de moitas famílias traba,
lladoras galegas . Na lembranza
quedara unha série com9 Fe de
Vida que acaso con recursos
máis limitados, pero cunha
idea clara do que e como con,
talo, acadou un dos mellares

momentos da história da TVG
que neste ano celebra os seus
quince anos. Moi to· mar segue
segue a estea das séries ben lo,
gradas que brilan no panorama
dunha TV pública moitas veces
presa dos índices da audiénca e
o telelixo.
A maiores destas caracte~ísticas
a destacar un aspecto que ven
conseguind o a s ua revál id a
noutros produtos de éx ito da
emisora pública galega, como é
Mareas Vi vas. Cando o galega
queda en liberdade, sen pexas e
mediacións, reborda a pantalla,
e levanta a nosa atención . M oi,
to mar é un exemplo ac a íd o
desta polít ica coa língua que
achega o país real.+
XAN CARBALLA

Freire
valoran
os
adian,
tos da agricultura transxénica
como moi prexudicial para a labranza tra,
dicional, o que supón unha perda de calidade na alimentación e o fin de modelos
culturais tan firmemente estabelecidos
coma o rural galega. Bemaldo Valdes, xustamente, propón a alternativa da agroeco,
loxia como xeito útil de mellorar a produ,
ción sen sacrificar os valores próprios dos
alimentos e dos ecosistemas. t

Guia dos libros novos
N 2 17. Abril de 2000
Dirixe: Xavier Madriñ.án.

Edita: Noroeste Edicións
Preza: 300 pesetas

Os títulos máis sobranceiros reseñados
nesta edición.
Xoán
~~~~~~~-i
Pan,
Montojo
critica o
libro de
Raúl Soutelo, Os

intelectuais
do agraris,
mo. Protes,
ta social e
reformismo
agrário na

Ecos hispanosno punk dos
EEUU

Galicia ru,
ral; O urense,
1880,1936. Marcos Yalcárcel escribe
sobre Alfonso R. Castelao, de Heruiqu
Momeagudo. António Garrido tuda a
obra Chillida, Leopo/.do N6voa. Pintura e
gravado. Xosé Manuel H nrfquez comen,
ta Talvez melancolía, de Xosé Carlos Caneiro. Estro Montaña homenaxea Frankenstein, de Mary Shelley, traducida ao
galega por Galáxia. •

Grupo: The Zeros.
Lugar: Rock Club de (Ourense), Playa
Club (A Coruña) e Iguana Club (Vigo ).
Dias 11,1 2 e 13 de Abril.

Xomalistas
Mália circular o rumor de que
os Zeros viñan de novo de visita
pÜla Galiza sen ser realmente o
grupo orixinal, só faltou desta
formación hispana o baixista
Hector Peñalosa. A banda de
Califórnia estivo tres noites se,
guidas en Ourense, A Courña e
Vigo; o Rock Club compensaba
coa banda a intentona fallida
de festa de terceiro aniversario
da sala h ai tres semanas e ofere,
cia a posibilidade de ver o con,
certo de balde; na Coruña, ob,
tiveron o públ ic o m a 1s
numeroso da visita n a discoteca
d e Ri azor , e en V igo t a mén
congregaron a un par de cen tos
de persoas, moitas das cales xa
os viran na anteripr xira.

4

Quen son os Zeros? Para alguns,
uns Ramones hispanos; en cal,
quer caso, un grupo constituído
no ano 1976, cando os seus in,
tegrantes: Robert López, Javier
Escovedo, Baba Chenelle e

Revista da Asociación da Prensa
de Santiago de Compostela
Ng 8. Inverno de 2000
Prezo: 300 pesetas

Hector Peñalosa -agora substi,
tuido- eran practicamente
quinceañeiros. Sobreviriron
nos anos nos
que o punk
d
est a d o uni, Can
se
dense se es, constituíron
coit a b a só os Zeros en
nun h a part e 197 6, os seus
d o mu nd o :
N ova York, e membrs non,
"desapare , pasaban dos
cen"
nos qumce
·
anos.
anos oitenta.
Alguns dos
seus temas como Wimp ou Beat
your heart out foron versionae,

°

daos por outros grupos poste,
riores, alimentando o mito dos
latinos que, non alleos ao fenó,
meno acaecido a outros gurpos
estadounidenses, vese resgatado
por pequenas compañías inde,
pendentes interesadas en reuni,
los de novo. N a Galiza, final da
xira polo Estado, mália o ...can,
sáncio, non defraudaron ao seu
público, pesie á brevidade dos
tres concertos. Cos Zeros, sem,
pre existe a garantia de estar
escoitado "clásicos" e son parte
dese agramar do punk estadou,
nidense, solapado polo británi,
cona posteridade.

Os músicos dos Zeros, cuxo últi,
mo disco titúlase Right now!, exi,
ben o orgullos de seren mexica,
n os , ainda que xa nacidos en
Estados unidos e, salvo Robert
López, con escasas nocións de es,
pañol, e temas como N iños ou a
homenaxe a Víctor Jara redonde,
an o seu espectáculo. Cada un de,
les, ademais das· xiras de supervi,
véncia, participan doutros
proxectos, así Escovedo embar,
couse cos White Flag, e Robert
López travístese en El, Vez, o El,
vis hispano, para delirio dos seus
seguidores, atrevéndose co mes,
mo Rick Martín.•

A criación do Coléxio Profisiona l de
Xom alistas da Gali.za é o motivo principal que atinxe a toda a información ver,
guida nes te número. Patrícia Souza expli,
ca o diferente xeito de encarar aos
portavoces públicos dos xornalistas estadounidenses. Xosé Hermida
entrevista o ex
director de La Voz
XORN~~l§~'\S
de Galicia, Xosé
....... .
Luís Gómez, quen
explica os modos e
causas do seu cesamento fu lminante.
No capítulo de
informe, Paola
Obelleiro analisa o
fenóm.e no das práti,
cas de traballo en
meios de comunicación e descobre que
na meirande parte das
veces oculta un labor de abuso e explota,
ción sobr~ os bolseiros. •
··~~:$1·:;:
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ha descobrir o seu reverso: cando, logo de se deitaren por vez
primeira, el non a recoñece á
mañá seguinte (só ve a unha
atractiva muller espida). De maneira que convén recordar. E
Paloma axudará a Mario a facelo. Ata que saiba quen é ela e,
polo tanto, el mesmo. Só entón
a loica da psiquiatra e a película
mesma cobrarán sentido.

A política
Khorsakov
Título: Sel quen es
Dirección: Patricia Ferreira.
Intérpretes: Miguel Angel Solá, Ana Fernández, Robeno Enrfquez, lngrid Rubio, Manuel Manquiña, Gonzalo Uriarte, Héctor Alterio, Jordi Dauder, María Bauzas, Luis Tasar,
Carlos Blanco, Santi Prego, Xavier Estévez,
Mela Casal, Mercedes Sampietro, Vicki Peña,
Isabel Vallejo.

Para quen asina estas liñas, resulta un verdadeiro pracer poder fa.
lar á fin satisfactoriamente -logo
de bastantes títulos- verbo dun
filme galego ou participado polas
xentes do no o audiovisual. Talé
o que ocorre, desde calquera punto de vi ta, con Sei quen es, prox cto co que a colaboración entre a produtoras Continental
Producciones (con Pancho Casal
á fr nte) e Tornasol Films (Gerardo Herrero) -ás que nesta ocasión se xunguiu a empresa arxentina Zarlek Producciones- ven de
acadar por vez primeira, e despois
de varias tentativas ( véxanse
Fronteira Sur ou Fisterra), unha
fita importante no contexto do
cinema realizado dentro do noso
Estado. Importante tanto estrutural como temáticamente falando.
De poñer en irnaxes esta proposta
encargouse con solvencia Patricia
Ferreira, unha cineasta madrileña
(filia dun galega de Cedeira) debutante que non o é tanto, xa que
logo conta cunha longa experiencia no xomalismo e a crítica cinematográficos e corno realizadora
televisiva. E ffxoo cun filme encadrábel nun subxénero, o do thriller
político, que non se adoita traballar moito por aquí. Por desgracia.
Porque e algo demostra, en primeiro lugar, e ta película é que
-ao igual que fan s norteamerican s- tamén nó p emo atopar
argum nt apaix nantes na no a
hi t ria rece nte . A partir, por
exempl , de a Tran ición p lírica
que (malia qu lle p
a Victoria
Pr g ) non foi nin tan bonita, nin
tan limpa, nin tan civilizada e m
se pr tendeu -e se conseguiu- fac r crer, cand men no exterior.
Que o noso presunco modelo a exrtar do paso dun réxime político
ditat ria! a outro en principio democrát ic agochou numer o
episodios escuras e suxos é algo
que todos sabemo, pero que, por
unhas razóns ou outras -e falar delas demandaría un longo artigo
monográfico-, a nasa produción
cinematográfica non só ten evitado abordar (agás casos rnoi puntuais), senón que ten desbotado
como material dramático.
Sobre todo isto incide Sei quen es.
E para facelo apóiase nun guión
(obra de Inés París e Daniela Fejerman, posteriormente revisado
por Manuel Gutiérrez Aragóri e a
propia directora) arriscado, complexo e preciso, que desenvolve
unha densa trama inzada de metáforas, reflexos e par~tdismos
que Patricia Ft:rreira foi quen de
péi en escena con bó oficio, sobriedade e exactitude.
A acción sitúase nos nosos días
(1999) e discorre en paralelo entre
Galiza e Madrid, ben que marcada
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Metáforas, reflexos e paralelismos: dous tempos, dous lugares,
dúas temáticas, dous xéneros,
dúas revelacións. Ben que a nosa
historia máis próxima aínda deberá ser desvelada na súa totalidade, como a memoria de Mario.
E para iso teremos que seguir loitando contra o seu peculiar síndrome de Khorsakov.

Patricia Ferreira, á dereita, durante a filmación, en cenários galegos, da sua primeira película Sei quen es

de raíz por un suceso (ficticio, aínda que perfectamente plausíbel)
acontecido no Madrid de 1977: o
atentado por parte dun grupo de
esquerda radical contra un clube
de oficiais do exército; en realidade, unha operación levada a cabo
por mercenarios infiltrados ao servizo de poderosos membros do
exército de ideoloxía ultradereitista coa conivencia de parte da policía. O obxectivo, asasinar a un militar de alta graduación cuxos
informes semellan definitivos para
aprobar a legalización do PCE.
Mais, no decurso da acción, acontece algo inesperado: a muller e filias da vítima
acoden por sorpresa á reunión
cunha tarta de
aniversario e Anosa
morren no su- historia máis
ceso. A irnaxe próxima
da agonía da
máis pequena aínda deberá
das nenas que- ser
qa fixada na desvelada.
mente de un
Teremos que
dos mercenaseguir
rios, Mario Trillo (encamado loitando
polo magnífico contra o seu
actor arxentino
Miguel Ángel peculiar
olá; na vcr- síndrome de
ión gal ga do- Khorsakov.
brado por Luis
lgle ias), o encargado
de ·
construír e manipular a bomba, un
moinante de túrbido pasado nado
en Seixo e emigrado de neno ao
Paraguai. Ata tal punto que, a partir daquel momento, a súa vida entra nun período de amnesia -xusto
desde o momento anterior á acción- que chega ata a actualidade
e que deu cos seus ósos nun centro
psiquiátrico de León, desde o que
foi transladado a outro de Galiza
anos despois. Neste último atópao
Paloma (Ana Fetnández, actriz das
boas), unha psiquiatra madrileña
que chega ao mesmo na procura
de reconducir a súa vida, quen
descobre que Mario sofre o síndrome de Khorsalmv, unha estraña
doenza neurolóxica que fai esquecer a quen a padece o que 11~ GCórre a cada momemo en canto algo
li~ distrae. Non obstante, os recordos anteriores á manifestación da
enfermidade permañecen intactos.
Daquela, se Mario recupera a memoria coa axuda de Paloma os antigos -e importantes- implicados
nos sucesos do 7 7 terán problemas,
cousa que están dispostos a impedir custe o que custe.

O filme, dicíamos, constrúese en
base a un penetrante armazón metafórico que parte dunha idea rectora de inquedante actualidade,
impulsada e despregada pola meirande parte dos políticos no poder
xunto cos cardenais e monseñores
que lles son afíns: para que recordar, que sentido ten reabrir vellas
feridas, cando irnos superar de vez
o noso pasado; pechemos definitivamente os máis "desagradabeis"
capítulos da nosa historia recente;
só desee modo poderemos construír un país moderno e avanzado ... Evidentemente, o mellar para
os poderes fácticos (os nosos e
máis os alleos) é - sempre foi- a
carencia de memoria colectiva.
Así llo fai saber o xeneral Sánchez
(Jordi Dauder) ao xove capitán
Alvaro (Roberto Enríquez), o único filio supervivinte da familia
morta vintedous anos atrás: "recor-

Só por isto cabe agradecer unha
fita como a que hoxe comentamos. No núcleo da mesma, Mario. Quen, coa súa memoria detida nos vintetres anos, non
recoñece - ou non quer recoñecer- o rosto de corenta e cinco
que lle devolve o espello cando
Paloma lle fai observarse nel,
nunha das secuencias máis salientabeis do filme. Fronte ao
conflito que lle crea o seu reflexo, Mario dalle as costas e pégalle unha cabezada. Unha negación do eu, unha desmemoria
que é a dun país.

dar a dor do pasado non axuda a vivir o presente".

interesante do síndrome de
Khorsakov, do quemáis adiante

Mellar, de entrada, ,esquecer e
reinventarse de continuo: así lle
parece tamén a Paloma, redescoberta cada día por ~n ~ario
que non a recorda: Senas o

amante ideal. Contigo, a rutina é
imposíbel". Un efecto a priori

Presumíase un bó filme, logo da
súa selección para a sección
Panorama do último Festival de
Berlín e da acollida de crítica e
público que alí colleitou. Agora
pódese constatar nas pantallas
galegas e en galega. Porque
galegas son, a ma1s da
coprodución -cun Pancho
Casal que se comprometeu a _
fondo co proxecto desde a
produción executiva- e das
localizacións, boa parte do
elenco -(a salientar, o rexistro
de Gonzalo Uriarte), dos
auxiliares técnicos ( aí segue a
Escola de Imaxe e Son
coruñesa creando canteira, pese
ao limitado do seu orzamento)
e mesmo a Orquestra Sinfónica
de Galicia, que gravou a música
composta para a fita por José
Nieto
( que_n
dirixiu
persoalmente a sesión). Que
non decaía.+
XOSÉ NOGUEIRA

, Belén Fortes .

Manuel Mur.guia
e a.cultura gakga·

;--,,,

A obra, o ten.ipo ~. P home
6 alcance Ho léétor.

•
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Denúncian o estado dunha obra de Manolo Paz en Vilagarcia
A obra, propriedade
da Autoridade
Portuária permanece desmontada
e arrumbada nurt
curruncho
.
.
.
.
.
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grUPo de . cill~dáns' a~Ó~~futs .

veñen de denunciar "o abandono e a falla de sensibilidade a
qúe se - v.iu -sc;>met~da _ a ~~ulrura .
de Manolo Paz nci> peirao -d e pa- ' ·
saxeiros de Vilagarda de Arousa". A escultura foi mercada'
con- diñeiro público e ''doada" .
pola Consellería de Cultura da
Xunta de Galicia ·ao pov() de
Vifagarcía, con motivo ~da exposición "Gálicia Tetra Unica,,.
Para os denunciantes a devandita escultura atópase abandoada. Sofreu un accidente hai .
algo máis dun ano,. producíndos e a partires dese momento
· unha "manifesta desídia por
parte dos organismos correspondentes, coa exhibición pública do seu abandono". Segundo eles teriase producido
"suplantación por obxecto inxénuo,' infantil, inmediato", banalizándose a escultura, tentando dotar de significado a
calquera cousa, cun total desprezo cara a expresión da arte;
entendéndose por suplantación, non a mera sustitución da
peza, senón o propósito escuro
de cambiar unha escultura por
un obxecto indefinido do pior
gusto "kitsch".
Indican tamén que non están
de acordo en que se ofereza
como máis apropriado duas
simples áncoras abrazadas e
abandoadas como meros obxec-

A Autoridade Portuária de Vilagarcia decidiu substituir a obra de Paz par outra de
gasto, cando menos, discutíbel.

tos estéticos, endexamáis concebidos para unha
función tan afastada da su-a verdadeira orixe e
sentido.
Tamén denúncian "suplantación no abuso da
función administrativa da Autoridade Portuaria sobre unha propiedad e adquirida
con fondos públi-

Denúncian que
a Autoridade
Portuária
arousán
descoñece a
lexislación de
Propriedade
Intelectual

cos, extralimitándose con ignorancia e falla
de respecto nas
súas obrigas e capacidade de xest i ón do porto,,.
Segundo os asinantes esta Autoridade "descoñece tamen a
actual lexislación
da propiedade intelectual que prevalece e protexe
a toda Obra de
Arte".•

U n prémio para o museu dos viciñÜs de Vilar de Santos
A Asociación de Museólogos de España distingue ao Museu da Límia co seu galardón anual
A Asociación de Museólogos de
España (APME) ven de recoñecer o Museu da Límia co seu
prémio anual.. A entidade profisional valorou a intensa relación dos viciños co centro de
Vilar de Santos, que xa se converteu en referente de encontro social para toda a po.v oación. Os viciños cederon os
seus aparellós, participaron de
forma asambleária nas decisións e, cando se precisar, convértense en acaidos guias para
as excursións.
,..

,,-

Cando un inspector do Sistem¡:i. Español de Museus se achegou de incógnito a Vilar de
Santos para valorar a entrada
na entidade surprendeuse de
que todos os viciños fosen quen
de explicadle con gabanza a riqueza Ho seu museu. Era unha
das probas do seu cuestionário e
o resultado foi a nota máis alta;
tanto que el mesmo decidiu
apresentar a candidatura á Asociación de Museólogos de España para o seu prémio anual que
lle foi concedido por unanimidade dun xuri profisional e que
o próximo dia 18 de Maio, Dia
Internacional do Museu, recibirá
en Madrid.
Nos catro anos que o Museu da
Límia leva instalado na antiga
casa reitoral de Vilar de Santos
conseguiu convertirse en lugat
de reter~nda ,P;!!."~ os arredor de
mil habitantes do conceiio. O
número de pezas expostas pasou

participan da manchea de actividades criadas ao seu amparo. No
Museu existe unha escola de baile e danza á que asisten uns 35
rapaces, un coro para xente
maior e mesmo se chegaron a dar
clases de xinásia, rachando tamén a idea de museu como lugar
exclusivo de acumulación e mostra de obxectos.

O Museu da Umia, na antiga casa reitoral de Vilar de Santos, conseguiu convertirse en lugar de referéncia para os

de 120 a 700 nos últimos tres
anos, todas elas cedidas ou depositadas polos viciños. Artelláronse salas cos principais ofícios da comarca que recollen
fundamentalmente o traballo
agrícola pero tamén o dos fe,..
rreiros, a forxa, os canteiros e,
nun lugar preferente, o liño.
Viciños da Límia que traballaron no seu tempo nestes ofícios
son os que con máis afán se
prestan a ensinar aos visitantes

todos os segredos dunha tradición que non queren perder.
Cando se achega a Vilai d~
Santos unha excursión con carácter didáctico, ali están un labrego, un canteiro, unha muller
que traballa o liño, un ferreiro e
un carpinteiro para mostrar a
riqueza que gardan no museu e
que son os mesmos aparellos
cos que eles traballaron noutrora. "Nun concello coma o noso
non seria lóxico un centro des~

tas características se non fosemos quen de implicar aos vici. ños. O museu valorizou o seu
traba.He ~ conseguiu ser o eixo
que vertebra á povoación hoxendia", afirma Chao Quínta--na, secretária do ·patronato do
Museu.
A barreira que, a miudo, son as
portas dun centro de exposicións
rómpense na Lírnia. Os viciños
teñen acceso directo ao centro e

Cámbio substancial na xestión
do Museu da Límia foi a instalación do obradoiro no que traballan o liño cinco mulleres, nunha actividade non só de
recuperación dun offcio tradicional senón tamén de carácter
económico. "Elas venden as pe~
zas e democratizan o seu traballo e horário e o Museu cédelles
o espazo e mostra o que fan. No
meio cliso recuperamos o cultivo do liño e implicamos tamén
aos labregos. Foi, ademáis, a
mellor maneira de valorizar a
cultura popular" explica Chao
Quintana.
A secretária do patronato que
xestiona o Museu destaca que o
inspector que apresentou a candidatura de Vilar de Santos ao
prémio da APME valorou tamén a "asimetría,, entre as axudas públk:as recibidas e o programa desenvoivido. ~egundo
Chao Quintana o Museu da Lfmia é un dos que menos cartos
institucionais recibe de toda
Galiza e dos que máis actividades organiza. •
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mes ter. de profesor de.·Ciencias
Naturales que sinxelamente
exerceu no Instituto Rosalfa de
Castro. Pero ainda, segue senda
Gustavito (como o chamábamos
agarimosamente os que con el
constituíamos, nos anos cincuen,
ta, o Patronato de Rosa lía) o
maior contemplador de nubes e
experto en cúmulos e nimbos da
galeguidade.
Afirmaba isto Borobó nun pará,
grafo que queda transcrito do
anaco 110, publicado en A
NOSA TERRA, 1,VIJ,1999, ti,
rulado A investigación do neto de
Canedo. Onde se recordaba que o
inxel e misterioso lingüísta, José
Canedo Grille, tendo só coaren,
ta e tres anos, no ano 1945, m°'
rrera, o que se dí, nos seus brazos,
"mentras falaba dil, repousada,
mente, nunha sala da sua fidalga
casa onde tan ben se lle acollía".
Días despóis de aparecer aquil

anaco tropecei na Rúa do Vilar
coa sobriña predilecta de "Don
Gustavo Valera Gutiérrez de Ca,
viedes, home sumamente culto e
de excelente e refinado gusto,
grande entusiasta da natureza da
arte e da música" (coma resalta,
ba xustamente nun vello artigo o
boísimo escolante D. Severino
Rivero Tomé). Enrereime entón
pola sobriña de que o seu tio
continuaba disfrutando de boa
saude e dunha lucidez admirable,
o que lle permitía proseguir coa
tranquila contemplación do ceo
e das causas da terra e da vida,
dende a sua casa grande de Lens.

• 0 MEsTRE DE XOAN RAMON .
Confío en que persistía meu que,
rido coetáneo ( 6 me leva uns
pouco ano máis) coa mente tan
clara e limpa, coma sempre tivo,
pra que lea con emoción e singu,
lar interés os Diarios de Syra
Alon que Promocións Cultu,
rais Galegas publicóu hai pouco,
coma nYJ da colección Mulleres
de A Nosa T erra. Dun xeito es,
pecial indicarfalle 6 profesor, o
verdadeiramente emérito, que le,
se na pÁxina 148. o primeiro pá,

l:l~
J11

MUiJ11

. . "Ffafo do

capítulo XVII do Diario

de Actopan.

)Q

clisa familia o doutor Manolo Va,
rela que acompaña a Syra Alonso,
cando vai ao xuzgado de Carballo
pra tratar de enterarse onde xacía
o cadaver do seu paseado marido,
o pintor Francisco Miguel.
O xuiz, afectuosa e piadosamen,
te, indicoulle onde podía atopa,
lo: "Cadaver decoñecido, apare,
ciclo no punto chamado de
Margade, do lugar de Que de
Arriba, da parroquia de Bértoa".
O médico Manuel V arela é men,
donado ademáis neutras pasaxes
do Diario de T ardoia, no que na~
rra estremecedoramente Syra
Alonso a sua horrible experien,
cía de muller do artista encarce,
lado nas distintas cadeas coruñe,
sas daquiles negros días, e a
zozobra de maxinar constante,
mente se serfa fusilado, ou pasea,
do, ao mencer.
digo, que iñoro ainda se
se médico que acompa,
óu e consolóu a Syra tiña
algo que ver co Dr. Manuel Va,
rela Radío, tío de Gustavo; o fa,
moso xinecólogo, que foi Diputa,
do por Pontevedra, dentro da
coalición republicano,socialista,
nas Cortes Cosntituintes da II
República.

~-

-. ··_ Patonia·SuafiééS.~ ,,~

. .. .

Cando o seu medio irmán D. Vi,
cente, acababa de ser gobernador
civil clisa provincia, e pasou a
selo de Ourense, ante a incorqp:R
~ibilidade que supoñía a candida:'.:
tura de D. Manuel.
·~

·
que alf, ao referirse Syra
Alonso. á educación de seus
·nos, orfos de pai polo Mo,
vimento, -alud.e ao entón xoven
• PARENTELAS GALEGAS. Non
profesor de ciencias naturais. Di
me acordo .si o filfo do lli.Varel~
así: ''Xoán Ramón era moi bo es,
tl:ldiante; sobre todas as·iliS.ciplf:. · .,,. Rad'ío se chama tamén Manuel
-Trátase do Dr. Varela Uña, xine,
nas aplicábase nas ciencias e pro,
cólogo conspicuo ashnesmo, que
fesáballe un gran cariño ao seu
foi secretario de Estado de Sani,
mestre, o doutor Gustavo Varela".
dad nun gobemo de. Adolfo Suá,
Vivía nises anos terribles Gusta,
rez. Cerra vegada intetpretou
vo, ainda en A Coruña. Seu pai,
mal o contido dun anaco meu, e
escribeume irado; extraviei a car,
D. Gustavo Varela Radio, era o
Fiscal da República na Audien,
ta e son incapaz de lembrar o que
decía. Pero, á filla ou as netas de
cia Territorial e foi destituido en
Franco, e de que o ex,ministro
canto empezóu a Guerra Plus,
de S.E., Gonzalo Femández de la
cancivil. Perteñecían os V arela a
Mora, era cuñado seu, pois esta,
un linaxe de forte tradición libe,
ha casado cunha das fillas de D.
ral, derivada en republicana, e
vivían baixo sospeita naquil tem,
Manuel.
po aprobioso.

• O MÉDICO MANow VARE..
LA Non sei, si viña a ser tamén

_Ven d~ publicar o CD Feitizo :

A

min sempre me diverteu
o esclarecimento distas
vincallos. entre as fami,
lías galegas máis distintas. Que
me distraen da lectura de textos
que reflicten a dramática histo,
ria dun país, da que en maior ou
menor proporción e culpa, foron ·
protagonistas. A familia Varela·
Radío podería ser un polo dela.
O outro, o clan de -rubadeo, cos
Bustelo, e os múltiples enlaces.
No medio, o núcleo patronés
emparentado con tanta xente d~
relieve.
Mais, hoxe debía cinguirme a
discurrir sobre a inmensa traxe,
dia de Syra Alonso, descrita nos
seus Diarios, que me parecen
comparable5, salvando a diferen,
cia da edade e da circunstancia,
polo seu valor estrictamente lite,
rario, co Diario de Ana Frank. As
impresionantes e sutilísimas me,
morías dunha señorita coruñesa,
de ideas moi avanzadas, que ca,
sóu cun dependente dunha libre,
ría, convertido axiña nun artista
excepcional. Que desperta a
miña curiosidade por coñecer os
lazos que, se cadra, xunguía a fa,
milia, da burguesía herculina,
Alonso, con. outras da fidalguía
que levaron a cabo o Movimen,
to. E o pasamento de Francisco
Miguel.•
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De nena escoitaba ao pai
tocar a guitarra e cantar
á nai. Pediulle ao pai que
lle ensinara
....pero
non
-~
o0·
houbo teJi!lpo. A nai,
cando co.ñeceu as suas
inquedanzá.s, puxo ao dia
~ segnfnt~: unha guitarra
,. _, do. trinque ao selÍ .dispor.,
.,. Naqueles pfl.méi:ros acor, ·
'des cornewu a vida. rnusi,
cal ,de Paloma Súánces
. . que agora ven de_publi,
cár Feiti.zo, o seµ pníÍlei;
ro trab~llo no que se
mostra corno composito,
ra e iRtérprete:
··
"Todo o que está no disco
é o que me chaqia a atefü
ción e me apetece contar.
Falo de sentirnentos, do
que se pode vivir en-rno,
mentos determinados e é ·
posíbel contar de mil ma,
neiras, corno cada persoa que o
escoite pode recibilo de formas.
distintas. Falo con metáforas,
con imaxes, con se.ntires". Asi
explica Paloma Sµances Feitizo,
o disco no que interpreta coa
sua voz e guitarra temas que
V8:n desde cantigas medievais
até pezas de composición. pró,
pria - tanto na música como na
letra- ou mesmo unha canción
musicasla desde un canto da
sua irmá.

A. PANARO

xe de nomes de cantantes ga,
legas para tirar abaixo a idea
de que se canta pouco. "Sem,
pre se cantou e se seguirá can,
ta!!do, porque é un xeito de
- comunicar e transmitir senti,
mentas e iso vaise facer sem,
pre", afirma Suances.

Cando estudaba o bacharelato
en Ferrol Paloma Suances to,
caba no grupo folk de rapazas
Breixo. Ao chegar a Composte,
la para estudar Maxistério co,
mezou a compoñer cancións, a
A feitura do seu traballo fala
criar o seu próprio repertorio e
da maneira que Paloma Suan,
a tocar en pubs e festas. Des,
ces ten de emparentar a rnúsi,
pois comezaron os festivais
ca coa poesía. "Cada poema
que me atopo é coma un reto, - - Pardiñas e Moeche, entre os
que menta- que, aos poucos,
sei que dentro ge cada un hai
lle irían abrindo paso cara o
unha canción. As veces os po,
seu primeiro traballo discográ,
emas chárnanme e póñome a
fico. Non deixou por iso a can,
traballar con eles ainda que,
tante de amenizar as noites da
por veces, a melodía aparece e
zona vella compostelana onde
entón cómpre ir a procura do
os seus sons xa son familiares.
poema, da letra-precisa", co,
En Feitizo participan dezaoito
menta a cantante que ten na
músicos de distintas agrupa,
sua gaveta romances de Antón
cións,_entre eles compoñentes
Cortizas e algun que outro po,
de Luar na lubre; Martin Co~
ema de amigas que esperan o
dax, Dhais ou Fia na Roca. Pa,
momento de que ela os rñusi,
loma Suances quer que sexa ta,
que. Non coída Paloma Suan,
mén o nome que dé início á
ces que este sexa un tempo
sua carreira profisional no ·
. pouco propício para a canción,
mundo da canción.•
pola contra, bota man dun fe¡,

Bo_rís Vi.an

· os
flCC1óN
l. NON VOLVAS
Suso de Toro
Xerais

2.

DEFECTO 2000
AntoL de poetas dos 90

Letras de cal

3. MORNING STAR
Xesus Miranda
Xerais

4.

PENSANAO
Anxo Angueira

Xerais

5. TAL VEZ
MELANCOLIA
Xosé Carlos Caneiro
Espiral Maior

3.DIARIOS
SyraAlonso

ANosa Terra

4. MANuEL MAR-

NoN flCC1óN
l. ALFONSO DANIEL CASTELAO
Manuel Rei Romeu
ANosa Terra
2. DIREITOS LINGÜISTICOS E CONTROL POLITICO
Pilar Garcia Negro
Laiovento

TINEZ MURGUIA
Henrique Rabuñal
ANosa Terra

5. MANuEL MuR..
GUIA. VIDA E
ÜBRA
X.R. Barreiro e X.L.
Axeito~

Xerais

Libr.ni.is cnn~ultada~:
Cartahán (Vigo). Co11éciro (A Coruúa). Índice (Ferro[). Michdcna (Ponte\ edra) .
PcdrcÍHI e A Palm•rn Pc1cluda (S,mti,1go). Souto (Lugo). Torga (0url'!1sc).

constructores

de imperios ·ou
o schmürz
I

EDICIÓNS
Li/1'

/rl'ÁI

t
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LAIOVENTO
ENSAIO
Rúa do Hórreo, 60. Apdo. 1072. 15702 Santiago de Compostela.
Tells.: +34 986 842 092. Fax: +34 981 572 239
Correio electrónico: laiovento@interbook.net J Local na rede: //www.!aiovento.com.
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Este ano a Festa da Lamprea de
Arbo chega en plena Coresma
da Semana de Paixón. Desde o
Xoves Santo, esta vila da beira
do Miño enxalza o seu froito
máis prezado. Volverán abondar
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as cazolas de ·barró nas que coce
a lamprea no seu próprio s~m
gue, sempre a.c .ompañadas do
arroz en branco e viña do Condado. Unha bo.a ocasión para
· comer coma un rei •
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Atéo23

Ca.mhados

diste mes
podemos
contemplar
a mastra de

• ~XPOSICIÓNS

Roy

ARTURO REBOIRAS
Ten unha .mostra da sua
pintura, na galería Borrón 4.

Lichtenstein

na
Fundación

A Coruña

Boriéda
CORUÑA.

• EXPOsic16NS
EXPOBECÁRIOS 2000
Os do Museu de Arte ·Contemporánea Unión-Fenosa,
Xosé C. Barros, Manuel
Olveira e Carlos Rial, que
poderemos ollar na sede
diste museu na Avd. de
Arteixo 171.
FAMÍLIAS DO MUNDO
É como se titula a mostra fo-

AUarb

Xagoaza, do 14 de Abril até
o 14deMaio.

• EXPOSICIÓNS

SERES MÍTICOS
Poderemos contemplala na
Casa da Cultura, até o 27
de Abril, producida por

MusEU ICONOORÁFICO
Foi inaugurado a semana
pasada, na rua Castelao,
cos fondos do médico alaricano Aser Seara e máis da
metade das pezas son esculturas ainda que tamén cont.a con relevos e pinturas.

O Barco de V.
• EXPOSICIÓNS

o

CíSTER NA ÜALIZA
Ten como finalidade analisar
as ¡mticularidades das manifustacións artísticas auspiciadas polos momees brancos do
císter na Galiza durante case
sete séculos. No Mosteiro de

Edici6ns Xerais.

J.M. BARBERENA
Ten unha mostra dos seus
traballos, na Sala de Exposicións de Caixavigo e Ourense, onde permanecerá
ate odia 29.

tografica do estadounidense
Peter Menzel que recolle 80
imaxes coas que pretende retratar ás famílias médias de
30 países do mundo. Até o
25 de Xuño na Domus.

XAVIER MUIÑOS
É da vila coruñesa de Cambre e ~ostra os seus ttaballos pitóricos na Sal¡i de
Exposicións da Biblioteca
"M. González Garcés".

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

ILLAS DO PACÍFICO
Que leva por subtítulo O legado españo~ podémola contemplar, até o 15 de Maio,
no Museu de Belas Artes.

Velúquez: A. arte d.a ollada
Mostra didáctica baseada en critérios pedagóxicos dirixida a escolares mais aberra ao público en
xeral, que se encontra, do 14 diste mes até o 2 de Xullo, no Museu de Belas Artes. Composta
dunha introdución, que inclue
paneis ínter-activos con imaxes e
textos que contan as diferentes
etapas da vida do pintor, e 15
seccións, que a través de reproducións permeten, cronoloxica-

• EXPOSICIÓNS
LEOPOLDO NóVOA
Pinturas e gravados, das 3
últimas décadas, <leste artista galego na Sala de Exposicións de Caixagalicia,
até o 23 de Abril.
ROY LICHTENSTEIN
"lmaxes reconocíbeis" unha das-máis importantes e
representativas mostras sobre este artista, considerado como un cualificado
expoñente da Pop Art, e
que está composta por 123
obras entre esculturas,
pinturas e obra gráfica. A
exposición foi organizada
. polo Consello Nacional para a Cultura e as Artes e o

Museu do Palácio de Belas
Artes de México e podémola ollar na Fundación
Barrié, de 17-a 21:30 h;
até o 23 de Abril.

A.

LANGDON COBURN
Con 22 anos é membro da
Photo Secession, fundada
• EXPOSICIÓNS
por Alfred Stieglitz, e que
tanto contribui a elevar a
XOAQUIN ÜARRIOO
fotografia á categoria de
Mostra de deseño e pintura . arte de maneira definitiva
deste pr~ que poderemo~
A exposición reune unha
ollar, até o 23 diste mes, no
escolma das suas paisaxes,
. Aturuxo.
retratos de artistas coetá-

Bueu

neos e estudos vortográficos, até un facer un total
de 147 obras de Alvin
Langdon (Boston, 18821966), que poderemos
contemplar na Fundación
Barrié, até o 4 de Xuño, en
exclusiva para o Estado.
Organizada polo Museu
Internacional de fotografía
e Cinema George Eastman
House de New York.

Burela
•TEATRO

MENOS LOBOS
Sube ás táboas da man de
Talia Teatro o Sábado 15
na Casa da Cultura.

CERTAME DE ARTE
O da galería "Burela", pintura e escultura, que podemos ollar na Sala de Arte
Municipal até o 28 diste
mes.

Cambados
• EXPOSICIÓN$

DIAZ PARDO,
CARTACES
Os deseñados por este coñecido empresário e artista,
no Centro Comarcal ExpoSalnés até o 23 diste mes.

mente, seguir unha visión global
da produción artística de V elázquez. Un dos cadros, El príncipe
Baltasar Carlos, está .realizado en
3 dimensións para non videntes,
habendo tamén unha maqueta
tridimensional de Las meninas.
As visitas de grupos realizaranse
co apoio de persoal especializado,
de Martes a Venres, ás 10, 11, 12
16,17 e 18 horas prévia solicitude no telf. 981 223 723.•

dos seu traballo no eido do
teatro e da criación da moderna poesia social galega,
do seu compromiso coa
causa de Galiza contra o
fascimo na Guerra do 36
ou a solidariedade coa revolución cubana, e por último , a sua colaboración
na obra Castelao e a sua
época, de Ricard Salvat,
montada polo CITAC da
Universidade de Coimbra
e frustrada pala policía política portuguesa o dia da
estrea. Durante Abril e
Maio na Casa da Administmci6n de

Sargadelo.s.

A Coruña
•CINEMA

Cervo
• EXPOSICIÓNS
LüISSEOANE
Ocasión única de poder estudar e admirar unha grande cantidade da obra plástica e gráfica deste grande
artista e polígrafo, da atención que demostraba cara a
investigación científica e
industrial, do significado

CGAI
Prosegue o ciclo adicado a
Luis Buñuel, o Martes 25,
con El río 'Y la· muerte
(México, 1954 ), ambientada en Sta. Bibiana, povoación que ten o camposanto ao outro lado dun
caudaloso rio, e lugar
enormemente violento.
Cando alguén mata a outra persoa de frente perméteselle fuxir a través do
río e permacer ali até que
se considera saldada a débeda. O Mércores 26, proxec tarase Ensa-yo de un
crimen (México, 1955),
relato que se infcia en plena revolución mexicana, e
onde un nena proba un
corsé da sua nai, mentres
escoita o son dunha caixifia de música que permete
librarse de quen un aborrece, neste caso a institutriz, que cae abatida por
unha bala perdida. E o Xoves 27 e Venres 28, mudamos de autor, poderemos
ollar a fita de Sam Pekinpa h, The wild b1rnch /
Grupo 5el'1axe (EE.UU.,
1969), na que un grupo de
bandidos, após dun atracos
fallido, fuxe cara México,
en plena revolución, perseguido polos detectives
contratados polo ferrocarril, e onde rematarán por
facer frente ás tropas guvernamentais do xeneral
Mapache. Todas as proxeccións realizaranse ás
20: 15 horas.

NaCcuada
Adminbtradón
de Sargadalos

... eenounha
ocasi6n de
vbilar a obra
cMLuil
Seoane.

coma s0<
trumento
dade e e<
doCentn
um espa9
colectivc
aportar, e
instala<¡:ac
pastos de
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•MÚSICA
BUENA VISTA SOCIAh
CLUB
A famosa formación cubana, con Ibrahim Ferrer e
Rubén González, xunto
con Ali Star Band, estarán
o vindeiro Xoves 27 a partir das 21:30 horas no Coliseum.
PRA1ACLUBE
Os Daltónicos e Hijos de
Cain, de Santiago, estarán
nista sala o Mércores 19 ás
22:30 horas por 800 pta. O
Venres 21, a partir da media noite, será o grupo
Avalanch o que suba ao
cenário para interpretar
alguns dos seus máis coñecidos temas ( 1.300 antecipada, 1.500 na billeteira).
O Xoves 27, serán os franceses de Jerry Spider
Band, os bascos Señor
No, e os coruñeses The
Virus os encarregados de
animar a festa punk-rock a
partir da 21:30 (800 antecipada, 1.000 na billeteira). E os vigueses Killer
Barbie , con Silvia Superstar, dan o seu único
concerto no país, o Ventes
28 arredor da media noite,
no que presentarán o seu
último disco.

REAL FILHARMONlA
DE GALIClA
Con Maximino Zumalave
como director, e dentro do
ciclo galego "Do romanticismo ao nacionalismo", dá
un concerto o Xoves 2 7,
no Audit6rio da Fundación
Barrié, ás 20:30 horas, con
Variaci6ns sobre un ária de
Rossini, para fagot e pequena
orquestra, de S. Berea; Concerto en estilo antigo para
violina e orquestra, de Quiroga; e Suite á amiga, para
cordas . Impresi6n noutuma,
para cordas, de A. Gaos, no
programa.

•TEATRO

HAMLET
De Shakespeare, producido
por Lluis Horma para
Crec'99, o Venres 28 e Sábado 29 ás 20:30 horas, no
teatro Rosal.ia Castro.

A Estrada
• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIONS

•MOSICA

CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Estará, até o 31 de Decembro, no mosteiro de San
Mart;iño Pinário.

BRIAN BLADE
FELOWSHIP
Dentro do ciclo Auditório
de jazz, o Ma.rtes 25 ás ·
22:30 horas, no Auditório
da Galiza. O grupo está
forinado polo próprio Blade, bateria; Melviri Butler, ·
saxo teno e soprano; John
Cowherd, piano wurlizter;
Dave Easley, pedal steel
guitar; Kurt Rosenwinkel,
guitarra; Chrisropher Tu.o.,.
mas, baixo; e Myron Walden, saxo alto.

GRANELL E AMPARO
SEG ARRA
Eugenio Granell presenta
a exposición "O elixir do
alquimista'', e Amparo
mostra unha colección dos
seus collages. Na Fundación

GraneU.
CARTOGRAFIA
DAÜALIZA
A dos séculas XVI ao XIX
da colección PuertasMosquera no Coléxio de

Fonseca .

Os úLTIMos
DE FILIPINAS
Cento cincuenta fotografías, moitas inéditas, ademais de entrevistas cos descendentes dos integrantes
do Destacamento Baler, que
defenderon unha igrexa
durante un ano após ter rematada a guerra, compoñen esta mostra coa que se
pretende desmontar a visión que o franquismo deu
diste feito. No Centro Sócio-Cultural de Vite, até finais de mes.
ENTREA
FIGURACIÓN E
A ABSTRACCIÓN
Correspondente aos anos
80-90, podemola contemplar en San Domingos de Bonaval até final
de mes.
FOTOGRAFlA
EsPAÑOLA
CONTEMPORANEA
Denominada "Proposta
99", poderémola ollar, na
Sala de Exposicións da

Fundación Caixa Gal.i.cia,
até o 29 de Abril.
EDUARDO CHILLIDA
O escultor donostiarra
reune perta de 80 obras a

CARMECHACON E
ROBERTO ÜLEZ
Teñen unha mostra de pintura, até final de mes, na
galería Sargadelos.

•TEATRO
ÑIQUI - ÑAQUE
Obra que actualmente cen ifica Ollomoltranvia e
que podennos ollar no Aud itório "Torrente Ballester" o Xoves 27.

MÚSICA PARA VER
Enc6ntrase na Sala de Expos icións de Caixavigo e
Ourense até o Domingo 30.

través dun percorrido crono lóxico que serve para
aprezar as distintas etapas
da sua obra plástica. Obra
sobre papel: debuxos e
formas onde o collage toma unha nova forma do
concepto escultórico; Terras chamotas: obras realizadas en terra cocida;
Modelos: maquetas realizadas en pequenas dimensións; ademais de outra
pezas de aceiro, ferro, alabastto ou granito. Na Sala "l. Diaz Pardo" do Audit6rio de Gal.iza do até o
11 de Xuño.
HEUREKA, CENTRO
FINÉS DA CIÉNClA
Ordenadores, teléfonos
móbiles, intemet ... a tecnoloxia pódese utilizar sen
coñecer o seu funcionamento, polo que ista exposición, denominada "Comunicación", tenta explicar, de maneira prática, en
que consisten istes cámbios revolucionários. Non
só presenta a tecnoloxfa
da información senón ta·
mén a interacción humana e a comunicación animal. Até o 3 de Xuño no
Museu do PotJO Galega. fu
visitas de grupos terán que
ser concertadas co Depatamento de Educación no
telf. 981 583-620.
• LEITURAS

LITERATURA
DEGRANELL
Maratón de leitura da
obra literária de Granel!,
o Mércores 26 e Xoves
27, na Fundación Ganell.

Adicouse ao cómic, o graffiti e sobre todo á pintura,
agora ten unha mostra de
escultura galeria Sargadelos
até o 3 de Maio.

Jornadas pela

A

BULRA. DO GALO
De Roberto Vidal Bolaño e cun amplo reparto,
conta "a vida e amores
de Don Esmeraldino da
Cámara Mello de Lima e
Galo de Portugal". Coprodución do Centro
Dramático Galega, Teatro do Noroeste e o Centro Dramático de Viana
do Castelo, poderemola
ollar no Salón Teatro até
o 30 de Abril con funcións, os Mércores, Xoves e Domingos ás 18
horas; e os Venres e Sábados ás 21. Entrada única 1.000 pta. ainda que
existen distintos descontos dos que informan no
telf. 981 581 111, onde
tamén se poden facer reservas ddocalidades.
A SRTA. XULIA
De St_rimberg, no teatro
Príndpal, o Xoves 2 7 e
Venres 28 da man de Uve-

• LEITURA

Os NOSOS ESCRITORES

0

O coñecido poeta Cesáreo
Sáncliez, que ademais é·
presidente da empresa editora diste periódico, estárá
o vindeiro Xoves 2 7, ás
12:30 horas, no Instituto
para achegar a literatura
aos máis novos.

lila Arousa.
ATREZZO
Estará o Venres H ás 22:30
horas no Centro lgapa

• EXPOSICIÓNS

ÁLVARO DE LA VEGA

•TEATRO

pintura, titulada A perversión do espectáculo, na sala
Almirante (Reina 1), até o
23 diste mes.

A Fonsagrada

•TEATRO

Ferrol

OSCHESTRE DES
CHAMPSÉlysées & Colegium vocale La Chapelle Royale
Con Philippe Herreweghe,
como director; Sarah Castle, soprano; Scot Weir, tenor, e Stephan Loges, baixo; interpretarán Paulus,
op. 36, de-F. Mendessohn,
o Venres 28 ás 21 horas no
Auditório da Galiza.

Lu.go

ral, produtos artesana is... Podem
pedir informas;ao nos telf. 981 614
620 (Ramiro ou Paulo), ou 649
762 289 (Lui), ou na rua do Xabrón ou da Riveira s/n 15.172 de
Perilho-Oleiros. No que respeita ás
actividades istas sao: 4@ feira (Mércores) dia 19, ás 20 horas, concerto
de hip-hop com Juglares Castellanos, de Valladolid; La Hostia en
Verso, da Corunha; e Cinco Tale·
gos, qe 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-gestiio e CooperatitJSmO com

MATALOBOS
Ten unha mostra da sua

Heliofilas, de Pontecaldel~; A Ca·
sa da T erra,de Antas de Ulha; e A
Cooa dos ~. de Vigo; de 18:30
a 19, chá e conta-contos; de 19 a
21 horas, mesa redonda sobre Or·
ganiz~aes Anti-repressit1as com
JUGA e PreSOS; ás 21:30, concerto HC com Fun People, da Argentina; Meninh@s da Rua, da
Corunha; e Cementerio Show, de
Santander, entrada 400 pta. Na 6@
feira (Venres), ás 15 horas, jantar
v'egano por 400 pta; de 1 7 :30 a
19:30, mesa redonpa sobre Música
anti-comercial com Kañacore, da
Corunha; Lixo Urbano, de Santia-

• ••••••••••••••••••••••••
Mónforte
. J.L~ PÉ~Z ALÁEZ
Caiga as suas pinturas, até
o 24 de Abril, na galeria
s.argade~.s. -

ma comédia sobre os restaurantes de comida rápida
xaponesa, o Mércores 26 ás
20:30 e 23 horas;- Life is
sweet (Grande Bretáña,
1990), comédiado director
de Secretos e mentiras, Mike
Leigh, o Xoves 27 ás 20:30
e 23, como sempre .na Cas¡:i

e

• EXPOSICIÓNS

-

Muros

go; Sons de Luita, de Vigo; Vícti-

tado, de Madrid; e ás 20 horas concerto HC com Lágrimas y Rabia,J
de Madrid; Psichotropic, d' A ·
Guarda; e No Más Dolor, da Corunha, e entrada por 400 pta. E ja
para rematar, o Sábado 22, de 17 a
19 horas, mesa redonda. sobre a
Okupas;ao com representa~6es
estatais; e ás 20 horas concerto rock.
com Skacha, de Vigo e KonfIÍkto,
da Corunha, entrada 300 pta. Haberá festa tecno, de balde, tras o
concerto. Bono Popular, nao senda
comedor, por 1.000 pta.+
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da Cultura.
.•LECTURA

A DO LIBRO
. Será representada por Teatro Alla Scala 1:5 o Xove5
2 7 na Casa da Cultura.

NOVAS TECNOLOXlAS
EÚTERATURA
Como van afectar as novas
tecnoloxi:as á literatura? sobre iste tema fularán Gonzalo Navaza e Iolanda Castaño
na Aula de CulMa de Caixavigoe Ourense o vindeiro

•MÚSICA
MARIADOCEo
Dá un recital, fundamen- ·
talmente fados, no Audité· _
rio Municipal o Sábado 22 .·
ás 21 horas.

Actua :dentro dos
actos de Composela
2000 o martes 25
no Auditorio de
Galicia en Santiago
de Compostela.+

Ouren.se
• EXPOSICIÓNS

Xoves 2 7, ás 20:30 horas,
dentro do ciélo Escritores gaCARLOS RGUEZ.
legas cara o s: XXI.
GONZALO .· Mostra as suas obras, até o ..
30 diste mes~ no Liceu Re• MÚSICA

creativo. ·
XURXO V ARELA
T én unha mostra das suas
.esculturas na gakria Sargadelos durante o mes de
Abril.
ANTON PEREIRAS
E LUIS CID
Mostran as suas.obras, durante todo iste mes, na sala
da Fundación Caixa Galicia.
}OSÉ Mª BAEZ-

De afán perfeizonista e minucioso, realiza unha pintura na
que a escrita participa enteiramente (.inicialmente comparte ¡xiesia e pintura). Nesta exposición podemos contemplar
5 peias, das 13 iniciais, da sua
obra Reuiblo, unha segunda
sección francesa, e unha terceira na que recria a pintura e
a literatura. Inaugurase iste

CIBRAN SiERRA &
XOAN F. SANZ
O primeiro co violi~o e o
segundo ao· piano, darán·un
concerto con obras de L.
van,Beethov.e, E. Chausson,
e E. Grieg, o Martes 25 ás
20:30 horas no Liceu, dentro do ciclo de Xovens Intérpretes na Galiza.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
QUE INVENTEN ELAS !
Os avances da muller, na
história, até o 2 7 diste mes
na Sala de Caja Madrid.
XOAN X. SANCHEZ
Mostra a sua pintura, dó 24
de Abril ao 5 de Maiq, na
Sala de Exposición de Caixa Pontevedra.

~ELVIJ,,~Q
Colga os seus leruos ñá galeria Anexo do 27 de Abril '
ao 20 de Maio.

ñecer as diferentes pautas
XAIME PIÑEIRO
que o deseño marcou seO ourensán mostra máis de
gundo os movimentos artísticos ao longo do ~culo. ~ trinta cadros, _na gateria · TRABALLÓS Sargadelos, até final de mes-:
Da arte figurativa á absFOTOÓRAFICOS
Expresionismo ·abstracto
tracta. No Museu ProvinE DE \'IDEO
.
co~
toques
simbólicos.
cial até o 30 de Abril.
Dos alunas de Ciéncias Sociais, desde 27 de Abril,_na
•MÚSICA
. CON BEMPOSTA
Faculdade de Ciéncias SoO edifício Politécnico do
dais.
ÜEWEL
Campus alberga unha mosDá un concerto, dentro.do .- tra -~e artistas como Flo·
EsPAZOS ALTER.NATIVOS
ciclo de Novas Músicas, o ' réncio de Arboiro, X. Oro
Podemos ver as fotografias de
Mércores 26 no clube ClaClaro, Arturo Baltar,
Olalla García na taberna O
vicémbalo.
Quesada fil1o entre .outrós
Quinteiro (Pónte Bora); a
a prol de Bemposta.
pintura de David-LouzáJi, na ·
•TEATRO
tabe~ Feira V ella; as fotos ·
TUTANKHAMON
.de Jorge Branco, na cafeta·
imaxes do descubri- ·
Ü LAPIS DO
ria O Griffon; as pinturas·de ..
mento do tesouro baixo o
CARPiNTEIRO
Antón Cabaleiro no pub
deserto
exípcio,
na
Sala
de·
Será representada, o Xoves
Afrium; e os gravados de Xo27 no Auditório Munici- .. Ex¡)osición da Aula de Cti.laquin Morales na Mandrágotura de Caixavigo e Ouren~
pªl, por Sarabela Teatro.
ra. Todas as mostras desde o
se, até o 29 de Abril.
·
Venres 15 até o 31 de Maio.

mas del Progreso/Crímenes de Es·

~§
ozW
C'I

•TEATRO

DEBUXO NO S. XX
°':'emes ~4ás2C?horasnagaleMáis de setenta obras a
na Marisa Marimón onde pertravés éla que p~emos co---··· Inanecerá até o 16 -<le Maio. ·

okupa~io

Na sua IV edis;ao, celébram-se em
Oleiros, do 19 ao 22 diste mes, organizadas pelo Centro Social
"Ocupa" e tenhem como finalidade o reivindicar a ocupas;ao corno
forma de luta perante o sistema capitalista, afirmando o compromisso
com a sociedade civil, e corno instrumento para fomentar a criativi·
dade e combatividade. O recinto
do Centro Social Okupa da ria será
um espas;o aberto para as pessoas e
colectivos que tenhan algo que .
aportar, estando disponível para a
instalas;ao de mesas informativas, ·
pastos de venda de material cultu-

ANOSATERRA

As

• EXPOSICIÓNS

-

29

. EscuLTURÁ GALEGA ._
CONTEMPORANEA
A cerámica como ponto de
p~rti9a, mostra que perma·
necerá, até o 14 de Maio,
na Sala de Exposicións do
Centro de Artesanía e Dese·
ño (Ro~da da Muralla s/n)

•CINEMA

SUSANA PAZOS &
X.M. TORRES
Mostras os seus óleos acrílicos na Sala de Exposición
do teatro Principal desde o
Luns 17 até o 27.

.X. RANooLFE VllARIÑO
Ten unha mostra da sua
pintura na sala Teucro até
o 23 diste mes.

TAMPOPO
CASTELAO E O TEA~
O ciclo "Cinema e AliTRO: CENOGRAFIAS
mentación", organizado
polo Cine-clube "Padre · Organizada polo Museu de
Pontevedra en colaboración
Feixó" xunto con outras
coa Fundación Banié, podeentidades universitárias e
mos contemplala no Edificio
financeiras, programa a fita
Tampopo (Xapón, 1986); "Sarmiento" do museu pontevedrés até o 23 diste mes.
de Juz_o ~ta~, div~rtid~si-

ANOSATERBA

:
~
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.;
"En ocasións a arte está on
i. ? . . ~-; ·. ~ :- .
de menos .se .espera. Moitas
veces npn s6 d.epende. do ar
...-TALLERLITERÁRIO .PARA:'A ·::" ·- .. saron·os·: seus esttiélos· ná ·Gafíza,"·é o ~. tónoma para pot.enciar a cooperación:'" uoha estatuífi.a de ·Sargadelos'e lote
tista.'; ~<;non doui:rªs.: <únr
FORMÁCION DE N 'A R'RAoóRAs
. 'obxec'tivo d_o c9nxunto d~ axúd~s _que · entre a comunidade c_ientífica-'do pafs., · hbros. O fallo farase público na priéunstáncias que lle spp. allee a de fara:'~ solici't:tldes. ·sQ...e9d~raif ·· :meira quincena de Xuño.
convoca·a Seer.etaria Xerál de Investías e que, a miudo, veñen da· - . : Nª sua segunda edición quer afronta~
..
a escrita.como un conxunto de técni.~ació~ ·e . Des~~volvimen~o : Carro ser presentadas ·pólas universidade_s
man da casualidade", palavgalegas, a coordenadora institucional · PRÉMIOS ÜALICIA QE
..(:as e instrümentos- suteptíbeis -de ·ser.- tipo de bolsas de carácter excepcional
ras da-prepria.G:helo quepona Comunid~de Autonbma do'CS1C; '· .CóMuNICACIOÍf
· aprendidos e· empregados seguncfo 0 -· para reforzar e potenciar algims •apecden valer fJarií prese'ritai- a
o representaf)te na Galiza do füs.tituÓonvocados pala Secretaria Xeral para
..tarento e a formación das persoas.
tos do sistema de investigación e desua mostra na ghleria Anexo.
Pretende súmari;e ás accións posttivas ' senvolvime~to rron contemplados._ nas ' - to Español d$! Oceanografia, '·Y os J es-: -, as R6lacíór¡.s-cos· Médio5 Informativos,
esrán dotados de un millón de pta. cada
ponsábeis dq~ centrosde investigadón
a pral dajgualc:fa.dé prop_icüfudo a pre- .. convocatórias xerais; e favorecer os
CASTELAO- ,
da Xunta. O prazo de presentaci.ó n de , un e premiarán o labor desenvolvido
.. s.éncia de mulleres dentro do xénero
obxectivos do Plan Galega de InvestiPARA. CRIANZAS
solicitudes remata o vindeito 28 de · por profesionais, institucións e emprenarrativo, onde as escritoras teñ~n é~- - .gacion e Desenvolvimento:1º Bolsas
Mostra·deseñ.ada por ·Pepe
para técn_icos especi~hstas de FP, tm·
Abril.
sas a pral do coñecimento da realidade
casa preséncia. Desenvolverase no
Cárreiro e na que através de
galega. Dividas en 6 categorias, distinCentro Cultural Caixavigo e as dases
xeñeiros técnicos ou titulados supe- .
deseños e textos explicativos
CERTAME DE NARRACION E
guirán o mellar labor de comunicación
práticas serán impartidas por Zulema ·-riores universitários para colaborar
nos aclaran a Vida do ilustre
Moret, os Venres d~ ·18. a 21 horas e -_ nos servizos xerais e nos institutos das
DEBUXO INFANTIL DE Luoo
sobre o país realizado no eido estatal,
nacionalista. N~ Pazo da
os Sábado de Í0:'30 a 13:30 o 28 ~de
universidades gálega5 "centros i:eénointernacional asi como nos médios imCo ga_!l9::da celebración das Letras GaCultura, .promovida por iste
Abril; o 5.-6,'Ú, e 26-27 .d~ Maio; e 0
lóxicos di Galiza (43 bolsas para ·FP e
legas, a Biblioteca Provincial convoca
presos galegas. Tamén premiarán o tra·
periódico e o.Concello poniste certame no que poden panicipar
9, 17 e 23-24 de Xuño. As conferén63 para exeñeiros técnicos e titulados
hallo máis destacado de xomalismo
tevedrés, ·até o mes de Maio.
cias serán de 19 a 21 horas os Venres,
superiores)._2º_Bolsas para técnic:os de
os traballos escolmados nas respeitivas
gráfico galega, e recoñecerán o esforzo
fases locais convocadas palas bibliotedunha empresa ou institución no cam·
e de 11:30 a 13:30 os Sábados, e serán
FP, diplomados, erueeñeiros e arqui• LEITURAS
impanidas por Mª Xosé Queizán, Marectos técnicos ou titulados superiores
cas municipais e pola própria provinpoda comunicación. Por último, disuniversitários para colaborar en emcial, nas modalidades de: Narración,
tinguirán o mellar labor desenvolvido
nuel Forcadela, Gonzalo Navaza, MaABRIL DOS LIBROS
sobre a "Miña biblioteca", en galego e
nuela Pena Santiago e Carme Becepresas, para o que as empresas intereen médios radiofónicos galegas e, no
Ao longo diste mes o Concunha extensión máxima de un fólio
rra. Para participar niste taller é
sadas e, ao mesmo tempo, os titulados
eido televisisvo, o mellor traballo refecello ven desenvolvendo un
por unha s6 cara; Debuxo sobre "O lirido á Galiza. Aos prémios poderán op·
preciso inscreberse antes do 25 diste
que aspiran ás mesmas deben demanamplo programa de activicar todos os profesionais, empresas ou
bro" ou "A biblioteca", feitos encartomes , senda a cuota ordinária de
dalas. 3º bolsas para estadias en cendades~ como por exemplo,
institucións que ao longo do ano 2000
lina de tamaño aproximado DIN A-4.
tras de investigación fara da Galiza e
12.000 pta. e para estudantes e depara asistir a cursos de especialización,
Estabelécense tres categorías: até 8
destacaran polo seu labor de comunicasempregadas de 6.000. Máis información nos telf. 626 394 784 / 986 417
orientadas a doutores e titulados supe·
anos, de 9 a 11 anos, e de 12 a 16.
ción a pral do afondamento e difusión
582 / 986 220 212.
riores vencellados a centros de invesda realidade galega. Os interesados deCada biblioteca pode presentar un
tigación sectoriais non universitários
berán remitir os traballos á Secretaria
máximo de 3 traballos por modalidade
dependentes da Xunta, centros tecnoA COLA DO MERO
Xeral para as Relacións cos Médios Ine categoría. As bibliotecas municipais
AxuDAS PARA UNIVERSIDADES
lóxicos, institutos universitários e em·
O Colectivo Camiños, da Coruña, orgaformativos da Xunta de Galiza antes do
remitirán os traballos á Biblioteca PúE EMPRESAS CON I + D
presas situadas na Galiza. 42 Axudas
niza unha saída, o Domingo 23 de Abril,
15 de Outubro diste ano. O xúri fará
blica Provincial antes do 30 de Maio
Completar a formación dos técnicos
para a incorporación de investigadode 10 a 14 horas, para o que hai que estar
público o seu veredito nun prazo non
diste ano. O xúri seleccionará, por
especialista de FP, enxeñeiros e arquires visitantes a organismos públicos
na porta da Estación de Autobuses ás
modalidade e categoría, os tres mellainferior aos 15 dias seguintes á data de
tectos técnicos, diplomados e titulade investigación da comunidade Au9:50, á fraga de Cecebre, a onde chega o
recepción.
res traballos. Os gañadores receberán
dos superiores universitários que curMero desde as chairas de Curtis, ali remansa e dá vida e alimento ás colónias
de paxaros que fuxen da dura invernada.
Máis información no telf. 696 507 825.
O Mércores 26 ás 19:30 e
John Mankiewicz (Gran·
galeria Trisquel e Medúlio,
Chefin
22:15 horas na Sala de Prode Bretaña, 1972), prota·
até o 13 de Maio.
expón a sua
SAo JoAo DE LoNGosvALEZ
xecció~s. de Caja Madrid,
gonizada por Laurence
obra no
En Portugal, o Domingo 23, programado
dentro da programación do
Olivier e Michael Caine,
Colexio de
palas Rotas Ciclo-turísticas do RomániCine-clube Pontevedra.
que se ven envoltos nunArquitectos
co de Pontevedra. •
ha diabólica e perigosa
de
• EXPOSICIÓNS
partida que os situa nunha
EsCOLA DE IDIOMAS
SANTIAGO
situación
extrema
e
imOs
distintos
departamentos
as levadas a cabo, os Sábado
ÜALUART. GRUPO 13
prevista. Dentro do prodiste centro programan
e Domingos por Pavis PaMostra colectiva que pograma do Cine-clube
proxeccións complementavos, Grupo Expresión, Midemos contemplar na
"Claqueta" o Venres 24
res. O de galega proxecta
ro Magariños e Teatro
Casa da Cultura, até o 5
no Multiusos da XunqueiVrxa o Luns 24 ás 12 e ás
Akatro con contacontos e
de Maio.
ra ás 21:30 horas.
20 horas; o de francés, La
teatro palas ruas da zona
crise, o Martes 25 ás 12 e
monumental. O Vemes 28,
O descobremento do Brasil
ás 18:30 horas; o de aleManuel Lourenzo farao con
Cartografia e bibliografia,
mán, París Texds o MérAnimais de compañia e A leiaté o 28 de Abril, no
cores 26 ás 17; e o de inteira. Ambas na biblioteca
Centro Portugués. Ade glés,
Stepmun
o
Xoves
2
7.
de Monte Porreiro.
mais poderemos contem• EXPOSICIÓNS
plar as pinturas de Rufiremos
contemplalas
até
o
•
MÜSICA
•MÚSICA
FESTA DO LIBRO
oo Peral, até o 30 de
ENTORNO E FUTURO
4 de Maio.
T erá lugar na Praza da . FeAbril, no Clube FinanceiInaugurada o pasado Xoves
DHA1S
CAMAWEY
rreria o Domingo 23 a parro; as de Mário Iglesias,
6, podémola visitar no Au·
coñecido
grupo
folc
gaO
CHELIN
Iste café-concerto, sito na
tir das 18:30 horas.
até o dia 25, na galeria
ditório Munieipal.
lega dará un concerto, o
"Formentera., a lus do Meruada Cruz Vermella 6•8,
Visual Labora; as de X.
Mércores
26
ás
22
horas,
diterráneo"
é
como
se
cha•CINEMA
realiza unha festa da cervexa
Vázquez Cereixo, até o
na sala Nasa.
ma a mostra de pintura
Heineken o Mércores19 e e
12 de Maio, na galeria
deste
autor,
que
podemos
Sábado 22 con regalos e
CABALOS SELVAXES
Barcelos; tamén a pintura,
BANANAS
VAN
contemplar
no
Coléxio
de
• EXPOSICIÓNS
música en vivo. Para o Xo(Arxentina, 1995), de Marque baixo o tftulo de
Arquitectos até o 2 7 de
& 3 PIES
celo Piñeyro que usa o moves 27 ás 24 horas e por 600
"Volver a mirar", presen. delo
Abril.
Conceno rock a cargo disXuuo SANxuRXo
de fita de estrada para
pta. poderemos disfrutar da
ta Félix de Agüero, até o
te grupos o Xoves 27 ás 22
O coruñés-ten uha .colecretratar a realidade social do
actuación de O Co~bo do
horas
na
sala
Nasa.
FRANCISCO
LEIRO
ción
da
sua
pintura,
até
o
3
Malecón.
seu país e que brinda a HecÓ coñeeido escultor galego
de Maio, na galeria ]osé Lotor Alterio e Leonardo Sbaé motivo dunha exposición
•TEATRO
renzo.
raglia, que defenden a sua
ÜRQUESTRA
<
no CGAC que permite unconcepción vital frente ao
SINFONICA DE
ha visión retrospectiva da
400ASA
VICTORIA LAYIN
sistema, a oportunidade de
ÜALICIA
sua evolución criativa desEspectáculo de danza do
dar vida a unha das parellas
Mostra as suas cerámicas
Dá un concerto gratuíto, o
de 1987 até a actualidade.
grupo vigués Dobre Xiro
na galería Sargadelos.
máis entrañabeis que viaxaXoves 2 7 a partir das 21
Poderemola contemplar
Danza, que incorpora á
ron nunha pantalla. A múhoras no Pazo da Cultura,
até o 28 de Maio.
sua linguaxe criacíóns
sica é de Andrés Calamaro.
PROXECTO ENARTES
patrocinado pala Fundaorixinais vinculadas a ouCincocentos anos do descución Caixa Galicia.
ELISA SIGHICELLI
tras disciplinas, contando
brimento do Brasil. O ColéAinda que nacida en Tono campo musical con
xio Fonseca acolle obras de
STA. CATABIRRA
rino en 1968, vive e traduas composicións, facenvinte artistas plásticos brasiMacroconcerto naantiga fa.
balla en London e ista é a
do uso da imaxe a meio
leiros.
culdade de Ciéncias Sociais
Como por exemplo a Festa da Lamprea
primeira mostra indivi·
de diaipositivas e marcano Xoves 2 7 a pan ir das 20
que celebran o Sábado e· Domingo, 22 e
dual que consta de 24
do o espazo nun xogo de
SEBASTIAO SALGADO
horas. Máis información no
23 respeitivamente, en Arbo (Ponteveobras resultado dun provolumes coa cenografia.
Podemos ollar unha mos·
telf. 986 801 993.
dra); dias que tamén lles acaen aos de
xecto específico realizado
Do Xoves 27 ao Sábado
tra das obras <leste coñe·
Quiroga (Lugo), para a sua Festa do
tras unha visita a Santia29, ás 22 horas, na sala
cido fotógrafo brasileiro,
•TEATRO
Viño; ou a Festa do Queixo do Cebreiro,
go, série de fotografías a
Galán.
no Centro Don Bosco, tio Venres 21, en Pedrafita; pero tamén o
cores montadas sobre pletulada Terra a partir do
MOSTRA
XXX Dia da Augardente de Portamarin,
x igás con caixas de luz,
Venres
14.
INTERNACIONAL
o Domingo 23. ·
ademais de duas paisaxes,
UNIVERSITARIA
nebulosas e difumindas,
ANA
VILARRASA
&
Que se celebrará do Martes
dos arredores da capital
CORO KONTAKION
MIQUELMONT
25 ao Xoves 27 no teatro
• EXPOSICIÓNS
galega. Até o 28 de Maio
Dentro da xira, patrocinada por Caixa
Principal con sesión ás _ A madrileña, instalada en no CGAC.
Pantevedra, estará no Auditório Municipal
New York, iniciouse na
21:30 horas, promovida
MIGUEL VILLARIÑO
d'A Cañiza, o Domingo 23 ás 21 horas; na
fotografía para devalar ca1 de Maio, na galeria Alapala Universidade e con
Mostra a sua pintura, até o 1
Catedral de Tui, o Luns 24, tamén as 21
ra
a
pintura
e
a
escultura,
Lorus
CECCHINI
meda; e a pintura de Ma,
entrada de balde. de Maio, na galería Pilar Parra.
horas; ao igual que no Circulo das Artes de
as suas obras andan pala
Natural de Milano, ista é a
nuel Paz Pescador, até o
Lugo o Martes 25; para facelo o Mércores .
contención, austeridade,
sua primeira exposición in29 de Abril, no Clube
26 na con-Catedral de Ferro!, ás 20:30; e
expresividade e a irreguladividual no Estado, leva a .
Náutico.
lago, o Xoves 27, na igrexa de Santa Euféridade xeométrica. O barcabo unha investigación
mia de Ourense; o Venres 28, na Igrexa
celonés, radicado en Pasobre a representación foCONCHA ÜARClA
Parroquial d'Ogrobe; e o Sábado 29 no
•CINEMA
ris, fai unha análise da
tográfica mesturando téc• EXPOSICIÓNS
Mostra a sua obra escultóAudit6rio "R. Soutullo" de Ponteareas, ispintura a través da color,
nicas dixitais con intervenrica, até o 20 de Maio, na
tas tres últimas actuacións ás 21 horas.•
SLEUTH
a matéria e o xesto. Na
cións manuais. No CGAC
Xuuo GARCIA R1vAs
galería Ad Hoc (García
A coñecida A pegada, de
galería Trinta, onde podeaté o 28 de Maio.
Mostra as suas pinturas, na
Barbón 71).

Convocatórias
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• Ando é procura da novela L 'IMUrge de Jules VallH publicada en espa-

YIGO,o.X.W..

20clesdea1
22h.

vos e interessantes conteúdos. Solici-

VISUAL LABORA
É un centro múltiple de ar,
te recén inaugurado, en L.&
pez de Neira 5, que conta
cunha Sala de Exposicións,
onde podemos ollar as pin,
turas de grande fonnato de
Mário Iglesias; un espazo
de exposicións temporai.s
con supermercado de arte,
orixinais de artistas locais;
obxectos de regalo dos museus e centIOS oficiais de arte coma o CGAC, Museu
do Prado, Reina Sofia, fun,
dación Joan Miró; e libraria
xeral especializada.

ci6ns do Centro Cultural
Caixavigo.

•LERVRAS
EsTAN TOLOS OS
ESCRITORES?
Que é iso da criatividade?
Se queredes sabelo podedes
achegarvos á Sala de Confe,
réncia de Caixavigo, o Mar,
tes 25 ás 20: 15 horas, para
escoitar a Miguel A. Mura,
do e Xabier López López,
dentro do ciclo Os escritores

galegos cara o s. XXI.
•MÚSICA

SEARCHIN ~DETROIT
Concerto na sala "La Iguana Club". Sábado 22 de
abril, 00:30 horas. Entrada
única 800$.

TV KlLLERS
Francois Mimos, voz; Oli,
vier, guitarra; Buzz, babeo e
coros; Xavier, bateria, estes
catro energúmenos veñen a
vomita o seu incendiário
high
energy
punk
rocl<l'nl'roll da, sen dúbida,
banda francesa maís impor,
tante desde os lendários
Les Thugs. lste Xoves 20 a
partir da 22 horas na lgua,
na Clube. Entrada única
1.000 pelas.

THE BrG BoTIOM
BAND
Fonnación de blues com~
posta por Bigmouth Paula,
voz; Albert King, guitarra;
Rupert Fingers, piano;
Blues Boy Sax, saxo; T.
Blue, trombón; Rafa Misis-sippi, armónica; Uncle Rai,
mond, baixo eléctrico;
Washboard Mike, bateria, e
Dixie Bop, trompeta, que
estarán o Venres 21 e Sába,
do 22 ás 12 da noite no
café,bar ]oker por 500 pta.

MENCHU LAMAS
Inaugura unha exposición
iste V erues 31, ás 20 horas,
na galería de arte contem,
poránea VGO (Ediffcio
Porta Principe, local 12),
onde poderemos contero,
plala até o 2 de Maio.

DIONISIO FIERROS
Asturiano da segunda me,
tade do século XlX, presen,
ta duas vertentes: a de pintor oficial e a intimista,
máis lixeira e interesante.
Dado que viviu durante al,
guns anos no naso país, a
vinculación é inevitábel. A
mostta é un percorrido crono l óx ico polas distintas
etapas do pintor e podémo,
la contemplar, até o 30 de
Abril, da Sala de Exposi,

ALlNA POCIUTE
Dentro do ciclo de Músico
Noveis, organizado pala
Sociedade Filarmónica,
dará un concerto basado en
obras de Beethove, Cho,
pene Mussorgski o Martes
25 ás 20:30 horas na Sala
de Concertos do Centro
Cultural Caixavigo.

CARLOS GUSTAVO

ALMEIDA
Ven do Brasil e estará,o
Mércores 26 ás 10 da noite, no café,bar ]oker. Entrada 300 pta.

OBRAN SIERRA

XoAN F. SANz

&

O primeiro co violino e o
segundo ao piano, darán un

\

N

nómicas ria ce. de Caixa Galicia 20910985-76-3000079409. Colectivo Fata
Ceibe, Avda. del Castillo 203, 22 C
24.400 ~onferr~a

ta-O de balde a Alher Ulhoa 5, 12 de
ñol por. Brugera. Quen poida vender,
Compostela
alugar ou emprestanna que chame.aQ
626 259 967 ou escreba a Rúa ·San · ·• Teréi que emigrarás
Son. ·
Luís 53, 2 2 D - 15.007 A Coruña. Permestre e busco ~tier- 1Í'aballo na · •
facer· a ag~lón
guntar por Eva.
Galiza. Manuel, telf.~616 354 911.
BNG en Aslúrlas. Contacta con nós
no apartado de correos 1973. 33.080
• Vendo casa de pedra con finca de
• Cea republicana en Vigo~ O VendeOvieu.
32.000 m2 en Gultlrlz (Lugo), por
res 14 de Abril ás 21 :30 horas r.ia cafe12.000.000 de pta. Razón no telf. 982
taria Tr'es Luces. Prezo 3.800 pta. Reti• A A.C. Zalolra de Pontedeume
183 624.
'
rada de invitacións na mesma cafetaria
Vende un co con dóus temas de Falaté odia 13.
triqueira (cantareiras), Atahíde (tole),
Trevinca (folc-new age), Foly Lamas
• Necesitase profesor de contabllldade para traballar en académia en
•A poesia angolana, Suso vaamon(blues-pop), e Krecha Vagula (rock),
Santiago. Telf. 981 578175.
de, Castelao... Lembrados nos ni 3 e
ademais de fotos e información de to4 do boletln poético A Escolma, que
do tipo sobre Pontedeume e acompapodes solicitar enviando un selo de 35
ñado dun libriño de 12 páxinas a cor
• Véndese finca de 1.080 m2 en Mápta. a Alberte Monán Noval. A.U. Xerlri, situada entre Praia Mogor e Aguecon comentários sobre os grupos,
sus Bal e Gay, rua Afonso X o Sábio
te. Telf. 986 703 146.
asociación... e un prólogo do musicósin, 27.002 Lugo, enderezo ao que talogo X. Paz. O seu.prezo é de 1.500
mén podedes enviar as vosas colabopta. máis gastos de correo e pódese
• Véndese aquecedora de éuga de
gas Junkers JU-10895. Telf. 630 825
racións.
pedir ao apdo. 14, 15.600 de Pontedeu me ou por correo electrónico a
086, na Coruña.
• o Furia Atlétlc Clube, con Ng manumoares@wanadoo.es
4.349, aderido á Federación Galega de
• Conversas con Antom Árias Curto
(cofundador do EGPGC). Já ao teu
Futbol, quer encabezar unha asemblea
• O portal electrónico da Comarca de
dispar um livro que vai fazer hiustória.
de equipas de futbol de aldea co áni~
Ourense-0 Carballiño do BNG ecónEnviando para a conta 0085-0388-44mo de pelexar por unha mellara no
trase en www.auria-bng.net
0000002545, do Banco de Santander,
reparto do carta público en subvena quantidade de 1 .500 pta. (depois
cións e na defensa dos nosos intere• Galiza Nova de Compostela ven de
manda-nos o justificante bancário e teu
ses en xeral. Enviar carta a Furia Atléeditar calendários de peto plastificaendereQO ao apdo. 24.034 de Madrid,
dos coa foto de Castelao e o lema
tic Clube. Casa da Cultura, 36.646.
28.080) e recebara-lo numa semana.
Campaña - Valga (Pontevedra).
"Daniel Castelao, 1950-2000, a loita
continua". Para solicitalo envia os teus
• Guia ambientalista galega. Contén
dados e 4 selos de 35 pta. a G aliza
• Se queredes que vos enviemos, de
información sobre a situación ambienbalde, un ensaio sobre a situación
.Nova, rua do home Santo 54, baixo.
tal e o movimento ecoloxista no país,
da língua e da literatura galegas, po15.703 Santiago de Compostela.
consellos de práticas ambientalistas na
dedes pedilo a burrican@ole.com.
vida cotiá, o direito de aceso á informa·
Cento coarenta e cinco mil palavras,
• Fruito da x1 edición do certame de
ción ambiental e as denúncias. Com380 páxinas en formato htm.
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa da
plétase cun directório e con referéncias
Natureza, baixo o nome de Escopede libros, revistas e páxinas electrónitas verdes, nace a poesia denúncia • A Asociazón Cultural "Obradoiro da
_cas. Solicita un exemplar, enviando
de guerrilla a prol das fragas, bosHistória" de Ordes está na internet
325 pta. en selos de correo, á Federana paxina www.terra.teleline.es/persoques, ríos ... Envíanos as tuas poesías
ción Ecoloxista Galega, apdo. 949,
nal/ohbirs e ten o cor~eio electrónico
guerrilleiras ao apartado postal 35 de
ohbirs@teleline.es
15.700 de Santiago.
Chantada, serán distribuídas como
pasquines palas ruas das vilas e cida• Islam no século XXI. Mugulmanos
• Grande oferta de disco e titas dos
des denunciando todo o que só a poegalegas queren dar a conhecer
anos 80. Prezos interesantes. Pergunsia pode denunciar.•
gente da sua terra o autentico rosto - tar por Evéncio Baños no telf. 988 210
do Islam, rachando com os tópicos
585.
• Vendo Renault 5, con rádio cassehabituais. Se estás enteressado em
te e rodas novas, matrícula PO .. .T,
criar-te um critério próprio podes es• En Camota (A Coruña), alúgase
por 100.000 pta. Telf. 986 250 922.
crever ao apdo. 489, 32.080 de Ouapartamento a carón da praia en Serense ou contactar no correio electrómana Santa e tempada de verán. Te• Consegue o Calendário nacionanico islamou@teleline.es
rraza con vista ao mar, completamento
lista 2000 adicado a Castelao no
equipado. Perguntar por Daniel no telf.
que atoparás, ademais das datas si981 761 144.
naladas para o movimento naciona• Alugase andar en Marin na tempada de verán. Amoblado, exterior, novo.
lista, a biografía do grande patriota
Tlf. 986 703 146.
•Equipa de filmación en 16 mm.
galega. Duas tintas, cartolina de 300
con cámara SBólex 16Pro Stellavox,
gr., 65 X 37 cm. Solicítao, por 300
• Véndese remalladora seminova
trébede Arri-Cartomi e filtros, totómepta. máis gastos de envio, no local
marca Slnger. Telf. 986 703 146.
tros, tennocolorímetro. Para venda ou
nacional de Galiza Nova: Santiago
de Chile 28, entrechan dto. 15.706
aluguer. Razón no telf. 986 222 612.
• Véndese antena de rédio-afeizoaSantiago de Compostela, no telf.
do sen estrear da marca Butternot
981 553 526, ou no correo electróni• Véndese furgoneta Renault Tra·
mod. HF6V a bon prezo. Razón no
fice de teito alto. Razón no telf. 986
co gznova@hotmail.com onde ta986 703146.
mén podes solicitar a lámina en pa486303.
pel martelé reproducindo a fotogra• Já está na rua o ng 6 do Tena Uvre,
fia de Castelao debida a Ksado en
• A loita galeguista no Bierzo non
vozelro nacional da Assembleia da
deber morTer. Apoia a nosa reivinditamaño 45 x 32, por 500 pta. máis
Mocldade Independentista com nocación, Castealo faríao. Axudas eco-

canánas?

ÜENSINO
NA II REPÚBUCA
Compoota por 18 paneis, es,
tá organizada pola Fundaci6n
10 de Marto, que contou coa
colaboración de Herminio
Barreiro, Antón Costa, Ri,
cardo Gurriarán e Vftor' M.
Santidrián para artellala. Es,
tará na galeria Sargadelos até
o vindeiro 22 diste mes.
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concerto con obras de L.
van BeethoveN, E. Chausson, e E. Grieg, o Xoves 2 7
ás 20:30 horas no Auditó,
río "Martin Códax" do
Conservatório de Música,
dentro do ciclo de Xooens

Intérpretes na Galiza.
•TEATRO

A

VIAXE DE LOLA

Representación a cargo de
Alalá Producións, o Luns

24 e Martes 25 no Centro
Cultural Caixavigo.

Braaa

Vilagarcía

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA
VICTOR FLORES
E o tamén Dj Prozack
xunto con Transgloban
Underground Sound Sys\ tem, o Sábado 22 na antiga
Praza da Peixeira.

MANUEL AMADO
Ocupa coas suas pinturas a
galeria dos Coimbras (Lar,
go de Sta Cruz 506), do 15
de Abril ao 15 de Maio.
Encerra os Domingos.
LrzARNOLD
A galeria Mário Sequeira

(Quinta da lgreja - Parada
de Tibaes), acolle unha
mostra diste autor.

Madrid
• EXPOSICIÓNS
MANUEL MOLDES
Mostra a sua pintura, baixo
o título de "Vieiras da
Luz", na galeria Edurne até

Festivais de música
festas de Agosto de Sada. O en,
derezo para remitir as maquetas
IV edición organizada pola
será Rádio Sada, Paseo Maríti,
Asociación de Cimena "Castelao", poderán participar nel to- . mo s/n 15.160 e os telf. para solicitar máis información o 981
dos os grupos galegos que teñan
621441e981621413.
gravado unha maqueta en calquer soporte. Non se valorarán
REVOLTALLO
as caréncias da gravación senón
EMERXENTE
a calidade musical. Admitese
Convocado pala Asociación
calquer tendéncia dentro do
Xuvenil ''Xuntanza Xuvenil"de
pop,rock. De entre todos os
Valadares (Vigo), celebrarase
traballos recebidos escolleranse
no Monte dos Postes do 7 ao 13
6 grupos que gravarán tres tede Agosto, ambos incluídos.
mas cada un na discoteca Saba,
Oferece a oportunidade aos gurroe de Sada iste Xoves Santo.
pos de hip,hop, jazz, rock sinfó- .
Dos tres temas elexirase un Pª'
nico-progresivo, música experira edición dun disco compacto,
mental, avangarda, doom death,
que será presentado e regalado
black metal, música feita por or,
no Festival San Roke,Rock coa
actuación dos grupos ese.alma, · denador e outtas, a posibilidade
de dar o chimpo á fama coa
dos que se comprometerán a
condición de que antes do 15 de
formar parte do programa das

SAN ROKE ROCK

Xuño enviedes una maqueta ao
centro organizador que está ubicado na Estrada Xeral de Vala,
dares 233, 36.341 de Vigo. Máis
información na p~ina electró,
nica www.ctv.es/users/cvallada
ou no telf. 986 467 053.
PoP,ROCK CIDADE ÚNICA
A Consellaria de Cultura con,
voca iste 1º fetival coa inten,
ción de promocionar a grupos ou
solistas galegas que non teñan
contrato discográfico. Celebra,
ranse 8 concertos de selección,
os Venres entre o 5 de Maio e o
23 de Xuño, na cidades e vilas
do país cos grupos que formali,
cen a inscripéión. lstes concertos
contarán, ademais, coa participación dun grupo ou solista con,
sagrado no pop-rock interna-

cional. O Xúri elixirá oo grupos
que pasen ás semifinais, que
transcurrirán os V enres entte o
30 de Xuño e o 21 de Xullo nas
catro capitais galegas, co mesmo
formato: grupos concursantes
máis artista invitado. Os que resulte l elexidos actuarán na
Grande Final o venres 28 de Xu,
llo en Santiago xunto cun supergrupo invitado, e no que se concederá un 1º prémio de 1 millón
de pta; un 2º de setecentas cin,
cuenta mil; un 3º de cincocentas
mil; e un 4 2 de duascentas cin,
cuenta mil pta. As persoas interesada teñen de prazo até ci 24
diste mes para enviar as maquetas, 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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Retirado desde .1978 poderia gravar un novo disco

Avolta ocasional de Miro Casabella
1

tando algo ... eu que sei". Faria
como Batallán perguntámoslle
e retruca rindo "eu máis tranquilo que son máis vello".

Non promete nada, pero tampouco hai que facer caso do
seu currículo de prensa no
que di que só canta na ducha: compón e ten material
para reaparecer, ainda que el
non o asegura. A sua última
aparición foi en apoio dos
Amigos da República, xunto
ao basco lmanol e o catalán
Xabier Ribalta. Miro Casabella,
quizais o máis sólido musicalmente, segue na lembranza
cos seus temas máis popula.._ res O meu país ou A bandeira.
Nos anos 70 e durante a Transición foi o momento estelar
da música de autor na Galiza.
Quen acudiu aos recitais ou
mesmo quen puido ver as actuacións -agora tan extranasen puntuais mobilizacións, en
anos en que música e compromiso tiñan unha unión tan
íntima, lembrará sen dúbida a
Miro Casabella. Por máis que
deixara de actuar e que os
seus discos esteñan descata'" 1ogados e nunca viran unha
reedición en CD. Os versos
"toda branca e raia azul / ista
é a nosa bandeira" coa variante "Toda branca e raia azul
/cunha estreliña bermella", tiveron sorte na memória colectiva, ao igual que aquel comezo cadencioso: "O meu país I
é verde e neboento / e é saudoso e antergo / é un vello e
un rapaz". Ouvíndoo agora co
arranxo que preparou Miro
Casabella para esta pontual
reaparición, compróbase que
a emoción quedou no mesmo
ponto na que o cantante de
Ferreira de Valadouro a deixou hai xa vintedous anos.
"Retireime porque pensei que
viña outro tipo de música,
moitos cantautores tamén o
deixaron; boteime a un lado e
probei con outra vea que non
fose estritamente acusadora,
aflque mantendo o compromiso coa cultura e o idioma, que
foi o tempo de Doa. E deso:; pois definitivamente deixeino,
porque esta non era daquela
unha profisión para vivir dela,
era moi duro: había que tocar .
en todas partes e non habia
lugares para actuar, os médios non axudaban e moviame
nun panorama case tenebroso. Daquel tempo aguantaron
moi ben Milladoiro."

J,

Queixouse Casabella da utilización do cantautor, pero no ano
que se celebran os aniversários dos meios públicos galegos {TV e Rádio Galegas) , a
sua experiéncia foi áceda e
non se morde a língua en criticar. "O canto nos anos 70 foi
moi de choque pero moitos
despois puxeron corbata e chaqueta e abandoaron aquel
compromiso e a batalla dérona
nouitro campo alleo á cultura .
Cos meios galegas a miña experiéncia é mala, de utilización.
Coido que é como se poñen ao
raposo a coidar das galiñas, o
que no quer d icer que non
haxa aí xente moi valiosa. Pero
vendo o programa de Ana Kiro
decátaste do tipo de cultureta
galega que promociona a televisión: caldo galego concentrado, adubiado cunha meiga posmoderna. É a xanela do país
das marabillas da TVG. Estou
moi afastado de todo iso, pero
non nego que poda haber programas bos".

cantor, desa emoción que falta
ao espectador recoñece esa
caréncia, "a música é moi abstracta; polo color, polo ritmo,
polo timbre cautívate e a nosa
encaixa no gosto da xente.
Hoxe hai quen vive dela, e hai
un público", pero non asegura
nen tan sequer unha volta en

disco, ainda que deixa unha
porta aberta ''viñen a este recital pola amistade non pensando
en -voltar. Xabier Ribalta é un
amigo, e con lmanol actuei
unha vez en San Juan de Luz.
Pode que publique un novo disco porque teño moito gravado e
pode que teña que apoialo can-

GACIÑO

T

• 20 DE ABRIL • 2000 • N 1' 931 • ANO XXIII •IV XEIRA •

,,. -0- XAN CARBALLA

A.

Foi duas veces á TVG "as
duas coido que enganado ,
porque eramos músicos de recheo a maior glória de Xoán
Pardo, a grande estrela da TV
que pagamos todos. Outra
vez xuntábanme con Mikis
Theodorakis e Miguel· Bosé, e
de Galiza metíannos a min e a
Maria Manuela . Non quero
contar como nos pagaban a
uns e outros en todas esas
ocasións ... " Nengun programa
especial, pero non só para el
tampouco para moitos outros
que mantiveron acesa a chama neses anos , e que tiñan
ademais o favor do público.
"De nós talan que fumos os
que dimos o peito en anos difíceis, pero despois o espácio
danllo aos que nada fixeron.
Cousas ... Pero non tales moito disto , non paga a pena".

O primeiro disco de Miro Casabella é Tí, Galiza, editado en
1976 pero que viña preparándose dous anos atrás, con
arranxos, especialmente orixinais, do portugués José Mário
Branco. Despois publicou en
1978 Treboada, ainda en solitário, e finalmente O son da
estrea escura xa con Doa. "O
disco primeiro innovou e moita
xente en Madrid colleran del
Casabella adicouse ao seu ofíalguns arranxos parecidos aos
~ ci0 de aparellador, pero no cude Branca. Agora o master
rrículo que facilita á prensa di
teno a casa de discos Ario/a, e
que agora só canta na ducha
irnos ver se pode localizarse e
"é brincadeira. Todos estes
· ter os permisos para reeditalo.
anos fixen moita música que
Pero teñen que cedercho ou
agora gravo na casa. Agora xa
comprarllo, porque non son eu
non escribo letras miñas, só
dono de todo ese material.
me adico a compoñer ou con
Agora vou intentar localizalo e
letras de outro porque é certo
pódese facer unha edición en
que a poesía que se fai no país '
CD". Daquela os que non coé un filón inesgotábel".
ñezan a Miro Casabella poderán acomodar o ouvido para un
Nova gravación
disco novo que moitos quere• Cando se inquire a Miro CasaDe esquerda a direita, Poni Micharvegas, Miro Casabella, Paco lbáñex, Xabier Ribal·
riamos. É un talento que os ga~---- 1
ta e Adolfo Celdrán nunha reunión de cantautores dos anos 70
bella sobre a señardade do
legos merecen disfrutar. •
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rátase dun país onde a
defensa da família
constitue un dos argu;
rnentos preferidos nas mensa;
xes eleitorais, e onde as forzas
de orde empréganse con con;
tundéncia á hora de aplicar a
lei, e resulta que levan catro
meses perdidos, primeiro en
decidir se un nena debe ir co
seu pai, tras a rnorte da súa
nai, e despois, unha vez deci;
dido, en facer que o nena
sexa entregado polos parentes
que o reteñen, trámite iste
ainda pendente de cumpri;
mento , a pesar de que eses
parentes non están precisa;
mente agachados, senón todo
o contrário: aparecen cons;
tantemente en público, neno
e parentes, <liante das cáma,
ras de televisión.
Naturalmente, a causa ten os
seus matices, que explican as
contradicións: tráta e de Es;
tados Unidos e dun nene a
que a nai embarcou na t me;
rária aventura de fuxir de
Cuba a Florida en balsa ( ela
morreu no intento). Ese neno
de seis anos, Elián González,
tense convertido en refén do
sector máis duro do anticas;
trismo de Miami, que, para
impedir que na Cuba de Ca ,
tro lle laven o cerebro ao ra,
paz, se apresuraron eles a fa,
cerlle un lavado intensivo
nestes catro meses, exibindo
o éxito do seu traballo nas
principais cadeas de televi,
sión (encantadas, por supos,
to, de difundir carnaza de pri;
meira man).
Mentras, o poderoso govemo
dos Estados Unidos -ise que
é capaz de bombardear cal,
quer país do mundo que non
posua bomba atómica- ten
medo a enviar policías a re ;
catar a Elián deses fanáticos
manipuladores (mándaos, en
cambio, a reprimir sen con;
templacións ao que e mani;
festan contra o neocapitalis,
mo globalizador). É a vella
lección que esquecen os
aprendice de bruxo: criar n
corvos anticomunistas, d s
·que se serviron para xu ifi;
car o seu bloqueo a Cuba, e
agora que queren aplicar o
sentido comun os corvos se
lles rebelan e ameazan c n
tirarlles os ollas.•
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maxinan que o Congre,
so español fai unha Leí de
Axuste Marroquina, ao
estilo da que Estados Unidos
ten para Cuba? Aló aquel
_que toca coa ponta do pé te;
rritório americano, xa ten
dereito a quedarse. Toda
unha invitación ao suicídio.
Aquí é diferente, pero unha
garantía para poder ficar é
que unha muller chegue em;
barazada en patera. Irán me;
drando os carpos estrados
Atlántico abaixo, ... por un
anaco de pan. •

