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Un acordo real 
O pacto PP; PSOE estivo auspiciado pala Coroa, co Rei de inspirador 
mediando entre ambos partidos, e ten como principal clave conxurar 
·para os próximos anos a modificación da estrutura do Estado. Por isa 
Aznar accedeu ao acordo co PSOE, por iso Zapatero lle impuxo o si; 
.léncio ao PSC, por iso alguns socialistas realizan chamadas de preo; 
cupación aos nacionalistas; por iso lles levou tanto tempo e múltiples 
reunións segreda1? porse de acordo en cuestións óbvias recollidas nun 
dec~logo centos de veces ~epetidos. Agora só resta por coñecer os .. 
planos operativos segredos; eses que non se plasmaron no documen; 
to. Non é a primeira vez que estes acordos se firman coa Coroa polo 
médio. Asi se realizou a chamada Transición (furtándollo ás bases 
de PSOE e PCE), asi se asinou lago, despois do 23;F, a chamada 
"harmonización autonómica", o incremento de penas antiterroris; 
tas, a defensa da Constituci(m e a entronización popular da Mon ' r; 
quia; aS,i se pu;co ponto final á trama dos GAL cando Aznar accedeu_ 
á Moncloa ... E un método tan utilizado como ignorado pola opinión ' 
pública. Un método perigoso por antidemocrático. • 

Galiza perde peso 
na UE coa reforma 

de Niza 
(Páx. 17) 

A UE decide liqu.idar · 
a frota no Sahara 

(Páx.11) 

Latim em pó mostra 
as dificultades 

de atravesar fronteiras 
(Páx. 21) 
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O acto convertiuse en institucional coa presenza clr> Govema en pleno e os principais dirixentes do PP e PSdeG-PSOE. A. PANARO 

As conclusións de vários apartados do estudo prospectivo contradín 
as-versións e políticas oficiais 

Galicia 201 O deixa espida a política 
de propaganda 

~ PAULA CASTRO 

Crise demográfica, escaseza de man de obra a médio p~azo, destrución de postas de traballo na agricultura e na 
indústria, preocupantes índices de desemprego e precariedade, salários inferiores á média estatal e aparición de 
novas formas de desigualdade e exclusión social son algunhas das características que debuxan a situación na que 
se atopa na actualidade Galiza. Os dados non son novas, pero si a sua forma de apresentación. Quen o di son os 
responsábeis de realizar o estudo prospectivo do país para o traballo Galiza 2010, encarregado pala própria Xunta. 

mos á ruina. · A dinámica demo
gráfica galega "non cumpre, e 
parece que non vai cumprir nun 
futuro próximo, o primeiro dos 
requisitos imprescindíbeis para 
un desenvolvimento equilibra
do: un potencial demográfico 
equilibrado". Este é o ponto de 
partida da análise da Dinámica 
Social, apartado dirixido por 
Maria Xosé Rodríguez Galdo, 
no que se subliña que a ten
déncia xeral camiña cara un 
descenso do crecimento povoa
ci o nal de xeito progresivo í 
aproximándose cada vez máis 
ao estancamento. 

Os dados son dabondo signifi
cativos_ No ano 1999 rexistá
ronse 18.870 nacimentos fron-

te 29.289 defun
cións. O ritmo de 
renovación xera
cional "revélase 
insuficiente para 
que a estrutura 
povoacional 
cámbie a curto 
prazo", polo que 
"todo fai esperar 
que continua o 

E ·ntre as causas sinalqdas para explicar 
¡ esta crise demográfica destácase 
¡ o fluxo migratório dos anos 60 e 70 
i como directamente responsábel. 

destácase o fluxo 
migratório dos 
anos 60 e 70 co
mo directamente 
responsábel, 
xunto cunha bai
xa natalidade. A 
isto haberia que 
engadir ainda os 
ef eitos da rees
trutu ración eco

crecimento vexetativo negativo 
e un aumento do avellentamen-

dio prazo, segundo se recolle na 
ponéncia, o cal wovocará "un 
déficit notábel nas cotizacións á 
Seguridade Social que xa non 
poderá asegurar o mantenimen- 1 

to do sistema de pensións e do 

nómica dos anos 80, "que signi
ficou unha reducción moi eleva
da da povoación activa agrícola 
(proceso ainda en marcha) e 
unha perda de povoación activa 
na indústria". 

to". 

Cobertura social 

A conclusión que se tira desta gasto sociosanitário". 
situación demográfica é alar- A expansién do sector servizos 
mante. A escaseza de man de Entre as causas sinaladas para non supuxo tampouco unha so-
obra será moi .importante a mé- . expli<;:ar:· esté;\ ('.rise. demogr:áfica-_ .. ! • · _, .1 _ u,, Patia á páxina s~te 
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Vén da páxina anterior 

--===-lución importante aos proble
.,_ mas do mercado laboral. Tal e 

como se recoHe no relatório, 
: ~"os máis optimistas" esperaban 

que ese proceso de terciari-
- _, zación da economia se traduci

ra nunha estrutura de clases 
máis igualitária. Sen embargo, 
"moi ao contrário, asistimos a 
procesos de desigualdade e 
contramobilidade relacionados 
con novas formas de desigual
dade e exclusión". 

A maior parte da povoación lo
caliza os seus níveis de ingre
sos no tramo que vai desde as 
70.000 ás 210.000 pesetas 
mensuais (54,8%). Pero resulta 
significativo que a potcentaxe 
máis elevada (29,3% sobre o 
total) se retira a aqueles foga
res que receben mensualmente 
entre as 70.000 e as 140.000 
pesetas. 

O país sitúase no ''furgón da UE 
no que respeita á porcentaxe de 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 
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povoación por debaixo do nivel 
de pobreza" e leva aos autores 
da ponéncia a sinalar como ins
trumentos fundamentais para a 
loita contra a exclusión social "a _ 
formación-e a· emprego". A pro
posta que se fai, xa que logo, ás 
institucións públicas é a de en
cetar políticas activas que non 
se limiten a ser "planos de ac
ción contra" e que vaian acom
pañados cun plano de financia
mento. "O contrário", din, "é pa
pel mallado".• 

A dose excesiva de cultura·espectáculo, 
indicativo da 'ineficiéncia cultural' 
"Un dos índices máis significati
vos da ineficiéncia cultural en 
Galiza márcao a proclividade 
tendencialmente crecente nos 
últimos anos a administrarnos 
unha dose excesiva de cultura
espectáculo". Asi comeza o 
apartado Acerca dos límites da 
afección institucional pola cultu
ra-espectáculo, inserido na po
néncia Língua e Cultura, presidi
da por Carlos Casares, da que é 
responsábel, como relator, Hen
rique Monteagudo. 

A t=!va, concluen, "atópase no fei
to de que a cuitura d~s C-0!l~'!Qs 
de masas campe libremente fa
gocitando recursos e dominando 
as prácticas sociais, na forma es
tandarizada de produtos relativa
mente rotinários e baleiros de 
imaxinación". Fronte a estas fór
mulas de programación cultural, 
apostan por potenciar outras áre
as e por diversificar as políticas 
institucionais cara outros progra
mas "mesmo se en apariéncia, 
non resultan tan espectaculares 
como os duns macroconcertos 
de música de tempadaº. 

Cidade da Cultura 

Avalíase positivamente o pro-

xecto da Cidade da Cultura, co
mo centro de referéncia que po
de servir de "elemento vertebra
dor do tecido cultural galega" e 
como "referente cara o exterior 
da cultura galega". Sen embar
go, advírtese do perigo dunha 
"absorbente concentración de 
recursos detraidos do conxunto 
do sistema", dos riscos dunha 
"programación pouco rigorosa 
do proxecto" que pode converte
lo nunha peza isolada do resto 
do tecido e da falla de partici
pación no mesmo, dos "axentes 
vivos da cultura galega". 

Sinálc1~:ie _!?orno positivas a pro
posta de criación, ñü ge!.! §§!O, 
da Biblioteca e Hemeroteca Na
cional de Galiza e a Área de No
vas T ecnoloxias, pero resaltan 
os interrogantes que suscita o 
proxecto de criación do Teatro 
da Música e recollen como máis 
cuestionábel ainda o proxecto 
de Museu da História de Galiza. 

Entre as propostas recollidas fi
guran potenciar o papel do Con
sello da Cultura Galega, a elabo
ración dunha leí de asociacións, 
o desenvolvimento normativo 
das leis de Bibliotecas de Galiza, 
de Património Cultural, do Au-

diovisual e o estabelecimento de 
normativas e regulamentos es
pecíficos para a criación e manti
mento de arquivos, bibliotecas e 
museus, entre outros. 

Política lingüística 

É significativa tamén a diagnose 
que se fai da situación na que 
se atopa o galega. "O idioma", 
din, "aparece considerado fun
damentalmente como un patri
mónio cultural que é preciso 
conservar, ou todo o máis, res
taurar". Poi a contra, entanden 
que "o reto central do galega é o 
da extensión do seu uso social". 

Gs ;-r:e~!;>ros da ponéncia espe
cifican que a méciio iJ!~0, 9 9~
lego debera cobrir, ademais da 
función simbólica que xa posue, 
ámbitos tales como o da admi
nistración e servizos públicos, 
xunto co sistema educativo e 
debera equipararse, como míni
mo, co castelán noutros como 
comércio e relacións laborais, 
meios de comunicación de ma
sas e produtos de lecer. Após
tase, en síntese, por considerar 
a problemática da língua como 
un asunto vencellado a outras 
cuestións sociais.+ 

Estatuto e insiitucións, ponéncia polémica 
Por moi obxectivos que sexan 
os dados, a sua interpretación 
ven sempre condicionada pola 
cárrega ideolóxica de quen os 
manexa. Canto máis, non influi
rá esta predisposición cando se 
analisan temas que están en 
pleno debate político na actuali
dade, como o Estatuto e o seu 
desenvolvimento ou as lnstitu
cións e o papel que deben de
senvolver. Talé asi, que na po
néncia Estatu(o e lnstitucións, 
presidida por Alvaro Rodríguez 
Bereijo, esas diferéncias condi
cionaron a própria metodoloxia 
e apresentación do relatório. 

De feito, cada un _dos compo
ñentes ten elaborado o seu pró
prio artigo, do que se fai respon
sábei coa sua sinatura. Moitas 
veces son diferéncias de matiz, 
pero en outros casos, a diver
xéncia é máis fonda, como a 
consideración de se se chegou 
ao desenvolvimento pleno do 
Estatuto ou ainda queda camiño 
por percorrer ou o modelo de fi
nanciamento máis acaido á rea
lidade galega que ·se debe pór 
en marcha para o futuro. 

Neste sentido, o economista e 
deputado do BNG, Xesús Vega, 
sinala a falla de diversidade de 
opinión$ da que adolece este 

apartado, precisamente nun pro
xecto que se aprésentou como 
caracterizado pola sua "plurali
dade, neutralidade e indepen
déncia", tal e como o definía o 
presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, no acto de apresentación 
das conclusións. 

Esta suposta ecuanimidade, pare
ceu avalada coa asisténcia ao ac
to do secretário xeral do PSdG
PSOE, Emílio Pérez Touriño, xun
to co deputado socialista Miguel 
Cortizo ou a do governo galego 
en pleno e cuestionada pola au
séncia do portavoz nacional do 
BNG, Xosé Manuel Beiras. 

Para Vega, o máis criticábe! é 
a "escandalosa auséncia dun 
só presidente de ponéncia que 
pertenza á corrente ideolóxica 
nacionalista", especificando 
que neste ámbito hai persoas 
de demostrada solvéncia inte
lectual que permitirían xustifi
car, cando menos, esa plurali
dade publicitada. 

En todo caso, resulta chamativo, 
no caso concreto desta ponén
cia, que unha abrumadora maio
ria dos seus compoñentes dea 
por finiquitado o desenvolvimen
to do Estatuto e que vários de-

. les mesmo respcmsabilicen ao 

nacionalismo de ser quen difi
culta s:1ue se pase~ outros asun
tos. E o caso de Roberto Luis 
Blanco Valdés, que sinala que 
"a solución dunha boa parte dos 
problemas expostos -en refe
réncia ao artellamento territorial 
do estado, entre outros- pasa 
por deixar xa de talar de política _ 
autonómica para pasar a talar 
das políticas públicas'. 

Ou as máis directas referéncias, 
de Xosé Antonio Portero Malina, 
que dá por concluido o desen
volvimento do estado democráti
.co descentralizado e o do Esta
tuto, polo que considera "ocioso 
que as maiores perturbacións 
que á convivéncia política dos 
galegas poden afectar na próxi
ma década son as que enraízan 
nas fórmulacións máis ráncias e 
trasnoitadas do nacionalismo 
excluinte e esencialista". 

Frente a estas visións estaría 
a de Xosé Luis Meilán Gil, pa
ra quen, atinxíndose á eséncia 
das disposicións transitórias e 
ao fundo da Constitución "os 
partidos nacionalistas asinan-

-- tes da Declaración de Barcelo
na estarían máis cerca da von
tade constituinte, se se ex
cluen manifestacións de auto
determinación".• 
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Fraga saltou o guión que levaba escrito durante o seu discurso. A-:-PANARO 

Conclusións 
para discutir 

I 

--r 

Fraga non gostou das ·conclusións do Proxecto 2010. Tanto--q\Je 
na apresentación decidiu saltarse en várias ocasións o discmso 
que lle prepararan e cuestionar o próprio proxecto. En primeif--0 
lugar, deixou claro que "non son vinculantes para a __ 
Administración", ainda que, loxicamente, "serán contem~da~ -
con respeito". Despois, na vez de resaltar o pro~jo e o seu -
traballo, fixo unha definición por negación: "non é unha __ _ 
revelación, o Corán, un tomo da Biblia, non é unha ideoloxia 
nen un programa dun partido. Nen tampouco é un manifest~
Moi en consonáncia con esta percepción do PP, a maioria dos 
meios de comunicación, que tanto loubaron o proxecto, 
silenciaron as conclusións, acochándoas ou criticándoas, canto 
máis achegados. están ao Governp. = 

Un nacionalismo, desconfiado e ferido porque entre os 
directores do proxecto non existia nengunha das persoas 
relevantes que poden encadrarse baixo esta ideoloxia, atópase 
con que moitas das conclusións e diagnósticos están máis p_erto 
das teses defendidas polo BNG e polo seu programa de 
governo que o están do PP ou do PSOE. Partidos que
arrouparon cos seus máximos líderes políticos a apresentación, 
mentres o BNG estaba ausente. Auséncia nacionalista na 
di~ección dos proxectos, mália a que neste campo se pode 
encadrar as persoas máis inovadoras e cunha vis~ón máis 
própria, que demostra como ainda está alonxado dos c_entros 
de poder e ten que moverse á marxe da oficialidade malia a ter 
a segunda forza política e o movemento social máis importante. 

Como afirmaban os respónsabais das entidades financeiras que 
pagaron o proxecto (Banco Pastor, Caixa Galicia e Caixaoova), 

- seria unha torpeza e unha desconexión coa realidade que os 
partidos non aproveitasen as reflexións que se realizaron polos 

-106 profesionais que participaron no proxeto 201 O. Como este 
proxecto estivo auspiciado pola Xunta, o lóxico é que, canto 
antes, o Parlamento Galego discuta as conclusións e os 
partidos poiíticos tomen como denominad9r comun aqueles 
aspectos nos que todos €steñar. de acorcio para impulsar por 
ese vieiro todas as accións C:e governo, máis aiá dos :ntereses 
partidários. 

Pero como non son as conclusións dogmas de fe, é bá~ico que 
as acheguen á sociedade e comecen a ser discutidas por esta, 
comparándoas coa visión persoal da realidade, só así terán 
virtualidade práctica e efectividade funcional. Porque, ante todo, 
o proxecto 201 O son aportacións para o debate.+ 

ANOSA '!'ERRA 
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Os técnicos afirman que 6 mal das vacas tolas só é un acidente n:iáis do actual sistema agráriO 

Os gandeiros desesperados, os :consumidores alarmados 
-0- A. EIRÉ 

Galiza c;_omezará a próxima 
semana· a realizar os tests 
de detención rápida do mal 
das vacas tolas ás reses de 
máis de 20 meses que se sa
c~ifiquen para consumo hu
mano. Os gandeiros están 
desesperados ante as bai
xas indenizacións e os. consu
midores seguen alarmados. 

"A ver con que cornemqs este 
mes?", pergúntase ErUnciina 
Negreira a propietária da explo- · 
tación da Cabana que vendeu 
unha das vacas que deu positi
vo no control das "vacas tolas". 
lsto é o mesmo que se pergun
tan no Enxerto, na casa do Pa
telo, ou en Coristanco. A mes
ma pergunta tjúe se fan as 46 
famílias que teñen pechadas as 
explotacións. A_Xunta tasou as 
23 vacas de Erundina en 4,6 
millóns de pesetas. A propietá
ria afirma que é a mitade do 
prezo real. Pero agora teñen 
que estar tres meses sen pro
ducir e, logo, mercar de novo 
vacas e, outros dous anos 
agardando a que a explotación 
esteña en plena produción. De 
que van viver as catro persoas 
que traballaban nela t<?~ d;1e 
te~eo? E~i: S -~érgunta que se 
~~; t:rundina. Tamén é a per
'gunta que se fan moitos outros 
gandeiros, por se lles toca a 
eles ese nefasta lotaria. 

Unións Agrárias reclama "inde
nizacións urxentes para todos . 
os produtorE;is" e a FEPLAC critica 
o sacrificio de reses en tres es-

. tablos enteiros ante a aparición 
de dous únicos casos confirma
dos pero dubidosos, sen que as 
análises ás outras vacas desen 
positivo. Os produtores profisio
nais de leite afirman que se a 
Administración sacrifica as va
cas teñen que correr con todos 
os gastos pois son medidas sa
nitárias_públicas. 

Xosé Manuel Beiras, pala sua 
parte, urxe· clarificar o problema 
tanto de .cara aos consumido
res como de cara aos gandei-

ros. "Os gandeiros veñen de fa
cer todo o esforzo para mºrje~ _ 
nizar as ~~~~ücións, sanear o 
gado e poñer ~s causas a an
dar, pero o que non -'poden fa
cer, -indicou o voceiro do 
BNG-, é ter o control das con
dicións sanitárias nas que che-

ga:i §lS va~-~~ -;.d~s importadas 
nen dos pensos, asi, que, por 
riba non poden ser eles os que 
sofran as consecuéncias". 

A éulpa, do sistema agrário 

O tamén deputado do BNG 

Alguns dados para a reflexión 
•Nas tres últimas semanas o 
prezo da soxa aumentou en 4 
pesetas quilo (de 42 a 46) mália 
o descenso do dólar. Esta alza 
te un claro benefício para os 
países exportadores, sobre 
todo os EEUU. O Estado 
español mercou o ano pasado 
catro millóns de toneladas de 
soxa e derivados. 

• A venda de soxa transxénica 
aumentou un tércio desde hai 
un mes. 

• A cebada chegou a custar o 

ano apasado 17 pesetas o quilo 
e o trigo 20. A maior demanda e 
a crise das "vacas tolas" 
supuxo unha suba mínima, duas 
pesetas quilo na zona do Douro. 

-----
• As terras a cereais 
subvencionadas na UE 
consumen actualmente o 30% 
do seu orzamento, que ascende 
a 250.000 millóns de euros. 

• Na actualidade, o 90% das 
axudas están distribuidas entre 
20% dos agricultores, que son 
grandes empresas.• 

Emílio López Pérez pergúntase 
polo interese de certos médios 

C~sos de encefalopatia 
esponxiforme bovina 

2000 Total . 

Reino Unido 1.168 ·179.297 
Ale maña 2 8 
Bélxica 9 19 
Dinamarca 1 2 
España 2 2 
Franza 121 201 
Irlanda 121 568 
ltália o 2 
LuxembLJrgo o 1 
Holanda 1 '? 

I 

Portugal 117 484 
lila de Man o 437 
Jersey · o 146 
Guernesey 1 685 
Liechtenstein o 2 
Suíza 32 364 
Outros o 4 

Total 1.575 182.231 

Propón a constitución dunha mesa.para· darlle a máxima transparéncia ao problema das 'vacas tolas' 

en sementar agora a alarma en
tre os consumidores, cando o 
problema na Galiza non é com
parábel ao rexistado na Grande 
Bretaña, Portugal ou na Franza. 
Esta política alarmista desatada 
agora fai que o sector non se re
cupere porque os consumidores 
seguen sen ter confianza. 

Franc;ois Dufour, gandeiro e vi
cepresidente da Asociación pa
ra a Tasación Financieira da 
Axuda ao Cidadán, considera 
que a crise do mal da vacas to
las "é tan só un acidente máis 
no actual sistema agrário, o 
mesmo que a contaminación do 
chan ou os polos con dioxinas". 

Ao seu xuízo, a salubridade dos 
produtos agrários pasa por 
"restruturar a política europea", 
concedéndolle grande importán
ci a ao consumidor á hora de 
elexir os produtos. Para Dufour, 
os responsábeis do que está 
ocorrindo son aqueles que fabrl
caron fªr!!1e.s cantamiriantes e 
as marcas de matadoiros que 
procuraron reducir os custes na 
produción destas fariñas. Ta
mén critica aos estados pois ''no 
nome do libre mercado deixaron 
desprotexida a saúde humana". 
Móstrase contrário igualmente 
ao sacrifício masivo e afirma 
que "a imaxe que se quer dar 
sacrificando os animais é só pa
ra sanear o mercado, facer pa
gar ao contribuinte e deixar aos 
produtores e vendedores de fa
riña sen a obriga de pagar polos 
danos causados". 

"Se por un caso teño que pe
char unha província, péchoa; se 
por dous casos teño que pechar 
duas províncias, fágoo; se me 
cómpre, pecho toda G~:¡:z¡;¡ an
teg de que me inspecionen o 
resto de España", foron pala
bras pronunciadas o 27 de No
vembro por Quintanilla Bonilla, 
director xeral de Produción e 
Mercados Gandeiros do Mínisté
rio de Agricultura, nunha reu
nión coa patronal dos pensos e 
matadeiros. Secadra ilustra un 
pouco a posición do Governo 
Aznar neste caso.• 

O SLG pede que se realicen controis a todo o gadó que se mate para consumo 
Control do gado que se sacrifi
que para consumo e control 
dos pensos e da sua composi
eión son as düas principais me
diqas que propón o Sindicato 
Labrego Galega para facerlle 
frónte ao "mal das vacas tolas" 
e aos efectos que está a ter na 
cabana galega e tamén nos 
consumidores. 

O SLG propón que . se efeciuen 
contmies a todo o gado que se 
sacrifique para consumo, facen
do especial fincapé no ñado an
tes da proibición de usar fariñas 
animais e no importado. Tamén 
propón que se controle a produ
ción de pensos e a sua compo
sición, excluindo todo tipo de re-

• l 1 

síduos, hormonas, fariñas de 
peixe, antibióticos, organismos 
xeneticamente modificados, etc. 
Tamén demanda o sindicato na
cionalista unha normativa que 
abriga aos fabricantes de pen
sos a un etiquetado dos mes
mos "claro e conciso" e que res
ponsabilice ás empresas fabri
cantes dos po~íbeis danos que 
podan ocasionar os pensos a 
iodos os níveis. 

· Entre as medidas de tipo econó
mico aprobadas polo SLG para 
apresentalas á Administracións 
resalta que se pague o 100% do 
valor dos animais sacrificados e 
se realice antes de que remate 
a cuarentena, asi como un pa-

gamento mensal durante un ano 
para os gastos da explotación e 
o salário medio galega. Tamén 
.s.e reclaman. indenizacións polas 
perdas na renda producidas po
la caida dos prezos, o paga
mento pontual das axudas; que 
.a Xunta costee a re!irada dos 
animais mortos e a sua incine
ración, asi como a retirada dos 
despoxos dos matadoir?s. 

Outra das demandas é que a 
Consellaria de Agricultura esta
beleza teléfonos de urxéncia 
aos que poder chamar e ·que 
llos faga coñecer aos agriculto
res por carta, explicando o xeito 
de proceder no caso de marte 
de animais. 

• ' '· 1 

Tamén propón o SLG medidas 
cara á recuperación do mercado 
como a abertura da compra pú
blica co fin de sacar os animais 
aptos para a venda das expíota
cións;_ realizar unha campaña a 
pral do consumo de carne Su
prema e da indicación xeográfi
ca protexida Tern~ra Gal~ga, 
asi coma de carne procedente 
de circuitos cortos de comercia
lización, e tamén a posta en 
marcha da trazabilidade, onde 
figure a explotación de proce
déncia, o xe_ito de produción, o 
fabricante· e distribuidor de pen
so e os ingredentes do mesmo. 

O SLG tamén propón camiñar 
cara outras medidas agrárias, 

.. ," j 

cambiando a Política Agrária 
Comun. Estas medidas serian 
a de garantir a produción en 
base á terra e respeituosa co 
médio para xerar unha alimen
tación san e de calidade, a ga
rantía dos prezos aos produto
res para poder viver e a pervi
véncia dunha produción equili
brada. Tamén demanda que 
se garanta un reparto equitati
vo das axudas públicas. Entre 
as medidas para a desintensi
ficación da produción deman
da unha política de ordenación 
territorial na Galiza que proiba 
forestar terras agrícolas e o 
asesoramento e incentivación 
para a produción de proteínas 
vexetais.+ 

. . . 
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Os membros do Consello Nacional elexidos na Aserriblea pasarán de 25 a 40 
. - / 

O BNG oferece a sua 'estabilidade' 
fronte á 'incertidume' sucesória do PP 
-0-A.E. 

O BNG pretende que a sua IX 
Asemblea serva para dar 
"unha resposta organizati
va" ante a sua posíbel che
gada ao Governo autonómi
co. Neste sentido, unha das 
medidas máis novidosas é o 
aumento de 25 a 40 dos mem
bros do Consello Nacional ele
xidos pola própria Asemblea. 

ANOSATERRA 

O Bloque denúncia o ~ncionamento 
irregular da Comisión de Benposta · 
Os nacionalistas indican qüe o presidente da Comisión 
evitou que se debatese e votase o Plano de Traballo a 
seguir e as correspondentes actividades, cando era un 
acorde na própria Comisión. Pola contra, impuxo a vota
ción sobre a posibilidade ou non da visita a Benposta, 
nun aceno que a xuízo do BNG consiste en converter a 
este órgano parlamentário nunha "comisión de ·oculta
ción'', xa que na mesma aprobouse que non se visitará 
Benposta. Ademais, as únicas persoas que de momento 
comparecerán serán as relacionadas coa Administración 
e nengunha de...carácter neutral nen moito menos as que 
participan no proxecto educativo. "Pódese facer esta in
vestigación sen coñecelo in situ?, perguntouse o deputa
do nacionalista por Ourense Alfredo Suárez Canal, refe
ríndose a Benposta. Ante esta situación o Bloque pediu un
ha reunión urxente da Mesa para que convoque á Comi
sión para elaborar un Plano de Traballo e para evitar que 
unha testemuña fundamental abandone o país sen decla
rar, xa que esta_persoa é a nai dundos nenos centroameri
canos que tora enganada para declarar contra Benposta. • 

5 

O concello de Vimianzo fixo 300 chamadas ~ 

internacionais antes do l 3 de Xuño 
A maioria das chamadas realizadas xusto antes das 
últimas eleicións municipais do 13 de Xuño de 1998 
producíronse a Arxentina e a Suíza, segundo 
denunciou o BNG, que tamén indicou que os 
destinatá_rios das chamadas foron persoas 
relacionadas co PSOE local, que governa a vita desde 
hai anos. O alcalde da localidade, o socialista 
Alexandre Rodríguez Lema, admitiu a existéncia das 
chamadas pero precisou que el non se dedica a 
controlar aos funcionários municipais. A denún·cia 
indica que cincuenta das chamadas tiveron como 
destinatário un emigrante na Suíza que é axente 
eleitoral do PSOE. Desde o concello fixéronse outras 
chamadas a Venezuela, Brasil, Uruguai e Alemaña.+ 

O BNG pretende apresentarse 
nos próximos comícios ante a 
sociedade galega coma unha or
ganización "estábel" fronte á "in
certidume" que supón un PP que 
do que máis preocupado está, 
segundo os nacionalistas, é da 
sucesión de Fraga. Esta "estabili
dade" que o BNG. pretende trans
mitir, estará apontalada no seu 
candidato e voceiro, Xosé Ma
nuel Beiras, que reaparece co
mo o cartaz indiscutíbel despois 
dos ruxe-ruxes en circulación lo
go das eleicións xerais. Segundo 
fontes do BNG, "tanto o intento 
de xubilar anticipadamente a Bei
ras como da sua posíbel renún
cia foron rumores postos en cir
culación de xeito interesado pre
tendendo, precisamente, dar esa 
sensación de inestabilidade e in
terinidade que transmite o PP". 

x.M. Beiras será unha das principais bazas do BNG ~'. próxima campaña eleitoral. o pp rexeita liberar de peaxe 
gulamento que ven de aprobar o 
seu Consello Nacional. Coa in
clusión destes 15 membros máis 
(pasando de 25 a 40) tratan de 
lograr un organismo máis repre
sentativo do sentir das bases (en 
teoría perden peso os partidos 
que integran o BNG) evitando 
que queden fora da dirección 
persoas de evidente cualifica- · 
ción política e outras que terán 
importantes funcións na estrutu
ra organizativa. Dase a circuns
táncia que 19 dos 25 membros 
do Consello Nacional eleitos po
la Asamblea forman parte da 
Permanente, órgano ao que só 
poden acceder os m~mbros do 
Consello elexidos na Asemblea. 
Por outra banda, é léxico pensar 
que o aumento dos membros do 
Consello facilita moito o consen
so da lista proposta á Asamblea 
pola dirección saínte. 

Pero a principal discusión para ~ . os treitos·Vigo·Rande e A Bárcala·A Coruña 

Se o liderazgo de Xosé Manuel 
Beiras non estará en discusión 
na próxima Asemblea Nacional, 
a celebrar polo BNG os dias 17 
e 18 de Febreiro, o que si trata
rán os nacionalistas é mellorar a 
organización da frente para dar 
unha resposta en consonáncia 
coas necesidades que se deri
van dunha posíbel "chegada ao 
Governo autonómico". 

A ampliación do Consello Na
cional en 15 membros, que se
rán elexidos na própria Asam
blea, será unha das medidas 
máis novidosas, recollida no re-

Esquerda de Galiza 

os militantes nacionalistas na IX 
Asemblea estará centrada nas 
"liñas maestras" que deberá se
guir o Governo nacionalista que, 
segundo Beiras, será de coali
ción co PSdG-PSOE, do que 
afirrnou que estaba "en mellor 
disposición". Un programa que -

. nos seus pontos básicos .é o 
apresentado hai catro anos e no 
documento programático dado a 
coñecer ·a comezos do verán. 
Asi as cousas, a dirección na
cionalista pretende que, no 
apartado estritamente interno, 
os militantes se convenzan non 
só da posiblidade de governar, 
senón da sua necesidade. Con
sidera a dirección do BNG que a 
chegada do nacionalismo á 
Xunta é unha opción estratéxica 
non só para o BNG, senón para 
o conxunto do país.• 

descarta integrarse'no PSdeG·PSOE 
A pretensión do PSdeG seria 
solicitar ao Comité Federal do 
PSOE que aproveite as actuais 
conversas con Nueva Izquierda 
para negociar tamén con Es
querda de Galiza a sua incorpo
ración ao Partido dos Socialistas 
de Galiza, xa que tanto NI como 
EdeG son forzas que veñen de 

. Esquerda Unida. Pero a respc;>s
ta de EdeG é de desacartar ta
llahtemente tal posibilidade. 

"Nós propoñémonos ir xuntos ás 
eleicións co PSdeG, pero calquer 
outra posibilidade está descarta
da", declarou o líder de EdeG, An
xo Guerreiro. O deputado lembra 
que o PSdeG "xa sabe de sobra 
que é absolutamente inútil . que 
nos propoñan semellante causa 
e de feíto non nos dixeron nada ao 

respeito nen creo que o fagan". 

A notícia aparecera no Faro de 
Vigo o Domingo dez de Decem
bro e non descartaba esta posi
bi l idade, ainda que a informa
ción viña através de fontes do 
Partido Socialista. O secretário 
de Organización do PSdeG
PSOE, Antón Lauro, eludiu 
abordar a cuestión, pero tam
pouco quixo descartar esta posi
bilidade, polo que en mente dos 
socialistas estaría buscar algun-· 
ha fórmula para a incorporación 
da formación de Anxo Guerreiro. 

A razón adiantada por Guerreiro 
· para descartar ·a entrada de 

EdeG no PSdeG é que se consi
déran "outra cultura política, con 

· outra tradición e outras rela-

- cións; a esquerda é plural". O lí- _ 
der desta formación mesmo alu
diU ao BNG para lembrar que 
esta forza non abriga á desapa
riciórt dos partidos que hai no 
seu interior. Esta fórmula seria 
máis respetuosa, veu a afirmar. 

Ao~que si está aberfa Esquerda 
de Galiza é a continuar-a relación 
co PSdeG e mesmo a formar no
vamente unha coalición eleitoral 
nas próximas eleicións autonómi
cas do verán. Para isto, Guerreiro 
descarta fórmulas prévias. "Hai 
várias posibilidades e hai que 
chegar a un acorde, sempre que 
o PSdeG queira continuar coa re
lación, claro está, pero non hai 
máis que iso, ainda que non podo 
dicer que hai na mente do.s diri
xentes do PSdeG".+ 

A proposta formuláraa no Congreso o deputado do BNG 
Guillarme Vázquez, que.n lembrou que era unha deman
da "xusta" e "economicamente posíbel". Vázquez tamén 
dixo que as rebaixas aplicadas nos dous treitos "non son 
satisfactórias" e !'.non resol ven o problema existente". 
"De deClarase a gratuidade, a peaxe entre Pontevedra e 
Vigo situaríase nun prezo moito máis razonábel que do 
actual; neste momento está arredor das 14 pesetas/qui
lómetros, e pasaría ao entorno das 9 pe~etas/quilómetro, 
xustamente a média estatal", lembrou o deputado na
cionalista. Pero a resposta do PP, por boca do deputado 
galego Hipólito Fariñas, foi negativa. O argumento do PP 
para desbotar esta demanda é que "racharía o equilíbrio' 
financeiro" da concesionári~, ainda que ignorou que si se 
liberaron outras peaxes neutras autoestradas do Estado.+ 

-Manifestacións nas cidade~ para reclamar 
avances ná negociación colectiva 
UGT e CCOO da Galiza celebraron manifestacións nas 
cidades de Lugo, Ourense, Santiago, A Coruña e Vigo o 
Mércores 13 para reclamar o desbloqueo do diálogo 
social, uns salários suficientes e a mellora da 
protección social_. No resto do Estad~ tamén se , 
celebraron móbilizacións semellarites. O Xoves 14 a CIG 
ten convocada unha folga de traballadores dos servizos 
públicos para reclamar a revisión salárial e a 

. desaparición da mobilidade forzosa, entre outras 
cues.tións. • 

CCOO e UGT aceitan 
o peche da Fábrica de Tabacos -da Coruña 

. . 

Estes dous sindicatos asinaron con Altadis en · Madrid o 
peche da factoría sob excusa que evitará "males maiores". 
Outras factorías, como as de Xixón, Valéncia, Donosti, Má
laga, Madrid e Cádz, tamén serán pechadas, ainda que 
abrirán duas novas fábricas en Alicante e Santander. Ain
da que os sindicatos CCOO e UGT dixeron que o peche é 
un .mal menor, poderia haber outras razóns para clausurar 
a fábrica coruñesa~ xa que non serve de argumento a pro
dutividade porque esta factoría é a segunda máis produti
va do grupo. O concello trata de evitar unha operación 
imobiliária, xa que a fábrica ocupa un valioso edifício de 
33.000 metros cadrados que o Plano Xeral considera e vai 
seguir a considerar como de uso industrial. Con este peche, 
os 211 traballadores directos serán prexubilados, terán unha 
baixa incentivada cu terán que trasladarse fóra da Coruña. 
Non se dixo que pasará ces oostos de traballo indireitos. • 
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OPtNIÓN 

O INIMIGO NA CASA 

¿POR QUE NON PODEMOS PESCAR NOS CALADOIROS 
DE MARROCOS--SAHARA? 

Logo dun ano sen acordo pesqueiro co Reino 
de Marrocos e diante dunhas perspectivas 
pouco esperanzadoras aireadas polo Ministro 
Español de Agricultura e Pesca, Señor Arias 
Cañete a pregunta ¿por que non podernos 
pescar nos caladoiros de Marrocos,Sahara? 
non deixa de ter sentido. Como todas as pre, 
guntas directas non existe unha resposta úni, 
ca nin sinxela. Pasarei a continuación a ana, 
lizar algunhas das posibles cornpoñentes da 
resposta, non co ánimo de pontificar solu, 
cións senón co máis modesto de contribuír a 
un debate necesario. So quero dicirlles que 
todo o que vai a continuación é a miña ver, 
dade, pero que de seguro hai outras verdades 
e outros modos de ve, las causas. 

• CINCO ANOS DE INACTIVIDADE DI
PLOMÁTICA E UN ANO DE PRFsAS. Cando 
en 1995 se firmou o anterior acordo de pes, 
ca entre a Comunidade Europea e o Reino 
de Marrocos (aínda vivía Hassan II, os so, 
cialistas estaban no govemo de España e 
eran maioria no Parlamento Europeu), as 
autoridades rnarroquis comunicaron expre, 
samente que ese era o último acordo de pes, 
ca de ese tipo que se asinaba. No futuro dis, 
cutiríanse novas formas de cooperación en 
materia de pesca. 1999 era, xa que logo, un 
final anunciado de ese tipo de acordos de 
primeira xera:ción onde se cambia o acceso 
ás augas de Marrocos (e do Sahara, pero ese 
é outro terna que abordarei máis adiante) 
por contraprestacións económicas. 

Naquela altura xa houbo moitas dificultades 
para asinar o acordo, pois moitos países eu, 
ropeus (particularmente os do norte) consi, 
deraban que era un acordo moi caro que só 
beneficiaba aos países dos sur. Só a xeniali, 
dad e dun funcionario europeu (tan deosta, 
dos eles pola auséncia de coñecemento do 
seu rol específico) que concebiu o concepto 
do "custe do non,acordo" puido convencer 
ao Consello de Ministros da Comunidade e 
o Parlamento Europeu para qué deran o vig, 
to bo o acordo con Marrocos para o período 
1995,1999. O custe do non,acordo facia fin, 
capé nas graves repercusións que para certas 
áreas dependentes da pesca (nomeadarnente 
Galiza, Golfo de Cádiz e en menor medida 
Canarias) tería o non alcanzar o acordo con 
Marrocos. Computáronse daquela os impac, 
tos sociais que produciría o non,acordo e iso 
facilitou a súa consecución. 

Unha vez conseguido aquel acordo, aso, 
ciacións profesionais (armadores, sindicatos) 
e administracións (autonómica, estatal, co, 
munitaria) dedicáronse a sestear sen desen, 
volver ningún tipo de iniciativas diante do 
gobemo de Marrocos nin preparar a situa, 
ción de cara a negociar un novo tipo de 
acordo para o futuro (xa quedou explicado 
que Marrocos consideraba o acordo 1995, 
1999 o último acordo de tipo tradicional). A 
crise da Comisión Europea en 1999 (non es, 
quezamos a historia recente) levo u a unha 
inactividade de facto da Comisión ( á que lle 
corresponde a iniciativa negociadora) e nos 
últimos meses da súa xestión a Señora Boni, 
no decidiu abandonar todas as súas iniciati, 
vas no eido da pesca para se centrar na axuda 
humanitaria (se cadra preparando o seu futu, 
ro, non sexamos tan iñocentes). Só a tres 
meses da finalización do tratado comezaron a 
removerse as augas comunitarias diante do 
desleixo de funcións dun Gobemo español á 
espera (non se sabe de qué). Chegouse así ao 
final do Acorde anterior sen ter unha idea 
clara dunha alternativa (o tipo de acordo an, 
terior estaba definitivamente descartado des, 
de 1995) que propoñer ás autoridades marro, 
quinos. Cinco anos perdidos. 

XA VIER QUEIPO 

A partir de aí, co.5 armadores e os mariñeiros 
subvencionados comezou o longo calvario 
deste ano 2000 sen posibilidades de pesca. En, 
tre tanto o.5 empresarios holandeses (máis es, 
pelidos, menos depen, 

barcos que faenan ao amparo do Acorde con 
Marrocos non se utilizan para satisfacer as ne, 
cesidades do consumo interior na Unión Eu, 
ropea, senón que se destinan directamente á 

exportación (o que in, 
validaría o seu caracter dentes da administra, 

ci~n ou simplemente 
máis conscientes das di, 
ficultades dun novo 
acorde, negociaron por 
separado cos marroqui, 
no.5 e aí están, pescando 
cos seus grandes buques 
de pesca peláxica). A 
partir dese momento su, 
cedéronse as desacerta, 
das (polo optimistas e 
irresponsábeis) declara, 
cións do Ministro Espa, 
ñol de Agricultura e Pes, 
ca, señor Afias Cañete 
anunciando posibilida, 
des de acordo para se, 
tembro ... para novem, 
bro ... e finalmente en, 
vainando a espada e pre, 

'O que está pasando 
con Marrocos vai 

de complemento ao for, 
necemento do mercado 
interior). Así as cousas, 
en particular os cefalo, 
podeiros teñen un ini, 
migo interior no seo da 
Comunidade Europea, o 
propio Parlamento Eu, 
ropeo, que non estaría 
disposto a financiar o 
acordo con Marrocos 
para que as capturas se 
destinasen ao mercado 
exterior (basicamente 
asiático). 

pasar en poucos anos 
con Mauritania, 

co .Senegal, 
con Guinea--Bissau, ... 
e con todos os estados 
soberanos que ceden 
dereitos de pesca a 
cambeo de cartas" 

• 0 PROBLEMA DO 
SAHARA. Hai 25 anos 
que <liante da apatía das 

parando á opinión públi, 
ca para o non,acordo ao 
tempo que demonizaba aos marroquinas co, 
mo os malo.5 da película e únicos responsábeis 
da necesaria reconversión. Mentiras cotiáns 
que a base de repetilas poden acadar a catego, 
ría de verdades. A reconversión pasou a ser o 
seu único argumento fatalista xunto co anun, 
cio da posible reubicación en novos caladoi, 
ros (nunca ben explicitado.5) dunha cantidade 
incerta de unidades de pesca. Este é o _escena, 
río logo de cinco anos de inactividade e un 
ano de paro subvencionado. 

-· 0 PARLAMENTO EUROPEO E A POLÍTICA 
DE ACORDOS DE PESCA. Para conseguir o 
visto bo do Parlamento Europeo en ·1995 xa 
houbo que facer encaixe e chamar por unha 
palilleira. O Parlamento consideraba que o 
acordo era caro e que ademais non cumpría 
un dos obxectivo.5 para os que están pensados 
os acordes de pesca, que é o de satisfacer as 
necesidades do mercado interior. Non hai que 
esquecer que o Parlamento Europeo, tan min, 
guado de atribucions diante do Consello de 
Ministros controla (por ~er dereito de codeci, 
sión) o presuposto comunitario. De xeito que 
se o Parlamento Europeo di que non hai car, 
tos para tal ou cal partida non os hai e punto. 
Segundo as informacións que.manexa o Parla, 
mento Europeo unha parte moi importante 
das capturas de cefalópodos reali~adas polos 

autoridades españolas 
que non souberon reali, 
zar o proceso de deseo, 

ionización do Sahara Occidental facilitando 
. o exercicio do dereito de autodeterminación 
do pobo saharauí, os marroquinas invadiron 
o territorio da ex,colonia española na famosa 
"marcha verde". Malla as resolucións das Na, 
cións Unidas nese respecto , non se chegou á 
celebración dun referendo de autodetermina, 
ción no territorio invadido. A tradicional 
amizade entre os Estados Unidos e o Reino 
de Marrocos e o interese da Unión Europea 
de manter o equilibrio estratéxico no Ma, 
greb, favorecendo o seu desenvolvemento 
económico para frear a inmigración a Europa 
e impedir o avance do integrismo islámico 
(non me sinto capacitado para valorar o.5 re, 
sultados de tales políticas), levaron ao status 
quo actual cun referendo cada día máis afas, 
tado (particularmente pola crecente debilida, 
de das Nacións Unidas como árbitro da polí, 
tica internacional) e cunha aceptación tácita 
das potencias mundiais de que o Sahara occi, 
dental é territorio marroquí. Hoxe en día cal, 
quera reivindicación pro,saharauí é tan xusti
ficada como progresista, pero é, ao mesmo 
tempo, unha reivindicación utópica que vai 
en contra da realidade da xeopolítica inter, 
nacional e que non deixa de estar condenada 
a ser unha manifestación romántica e teste, 
muñal. O actual administrador das augas que 
corresponderían ao Sahara Occidental é Ma, 

Xosé Lois · 

rrocos e é co reino de Marrocos co que hai 
que negociar a presencia nesas augas. Non 
hai que buscar falsas saídas utópicas. Son olr 
xectivos de distinto alcance. 

• As BANDEIRAS DE CONVENIENCIA. En 
todas as declaracións que se están producin, 
do estas semanas, fülase de que os mariñeiros 
galegas se ven obrigado.5 a enrolarse en pes, 
queiros con bandeiras de conveniencia, sen 
as mínimas condicións de seguridade no tra, 
ballo. Isto é certo e constitúe un problema 
importante. Pero non hai que deixarse levar 
pola paixón e esquecer quen son os armado, 
res deses barcos. Os barcos con bandeira de 
Honduras, de Panamá, das Illas Caimán ou 
das Antillas Holandesas non pertencen a uns 
armadores estranxeiros e por extensión ma, 
lignos que non respectan o.5 dereitos laborais 
dos cidadáns europeus. Non. Os armadores 
son en moitos casos cidadáns galego.5 (si, de 
Vigo, de Ribeira, de A Coruña, de Marín) 
veciño.5 seus e que comparten con quen estea 
lendo este artigo dereitos constitucionais e 
deberes como cidadáns. Noutros casos son 
sociedades con capital galego ou español e 
en rnoitos outros forman parte de empresas 
galegas ou españolas (en todo caso comuni-
tárias) que teñen tamén buques que operan 
baixo bandeira española. Non son outros. 
Somo.5 nós e por tanto somos nós os que te, 
mos que actuar sobre eles. Somos nós o.5 que 
ternos que abandonar a hip9crisía de dicir 
que son barcos estranxeiros. E un cancro que 
ternos encistado na nosa sociedade. Outro 
inimigo que ternos na casa, neste caso non 
en Europa (que parece ser a fonte de todos os 
males) senón na nosa veciñanza. 

• CoNCLUSIÓN. Espero que o que chegara a 
esta altura do artigo descubriría que algúns 
dos inimigos do acordo de pesca con Marro, 
cos están na casa, que non é fácil pasar p<;)r ri, 
ba deles e que, xa que logo, vai ser difícil con, 
seguir un acordo satisfactorio. Sei que hai 
moito.5 outros aspectos relevantes do proble, 
ma que non se abordaron aquí, como o da re, 
presentatividade das administracións autóno, 
mas e dos gobemo.5 estatais nas negociacións, 
a posibilidade de veto dalgunhas decisións do 
Consello de Ministros da Unión Europea por 
parte do Estado español. Para rematar soó 
quera dicirlles que non hai inimigo peor que 
o que está dentro de nós, o que nos fai actuar 
coa forza e o que nos nega a razón e a refle, 
xión necesaria. Non crean a ninguén (nin a 
min tampouco se non ven claro o que lles 
trato de transmitir) e comecen a pensar por si 
mesmos sen escoitar cantos de serea de quen 
Hes diga parvadas do tamaño de "mellar é que 
non haxa acordo que un mal acorde", "Bru, 
xelas dixo estou ou aquelo" e outras lindezas. 
Lembren que Bru.xelas' non existe, que o que 
en realidade existe é o Consello de Ministros 
da UE que é o que toma as decisións e que aí 
está sentado tamén o noso Ministro, que 
acepta ou se rebela, segundo os casos. Para fi, 
nalizar un aviso a nevegantes. O que está pa, 
sando con Marroco.5 vai pasar en poucos anos 
con Mauritania, co Senegal, con Guinea,Bis, 
sau, ... e con todos os estados soberanos que 
ceden dereitos de pesca a cambeo de cartas. 
Quedan avisados. Poñan as mentes do país a 
traballar, que para iso cobran de catedráticos 
e senadores, de parlamentarios ou dirixentes 
de sindicatos, de directivos de empresas ou de 
administradores. Pensen, reflexionen e actú, 
en en consecuencia e sobre todo, fáganme ese 
favor antes de votar a este ou a aquel lém, 
brense de quén os traizoou, de quén lles men, 
tiu, de quén Hes prometeu e non cumpriu. • 

XA VIER QuEIPO é Biólogo especialista en 
1 

'· , , · .•Economía. P.esqueira. 
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As inundacións en Caldas están provocadas por regatos estacionais que deitan as suas augas no Úmia á entrada da vila. M. RIOPA 

A Xunta cria unha coordenadora 
que xestione os encaros para evitar novas inundacións 

Fraga visita Ames, Padrón e Cambre 
pero esquece Caldas 
* P. BERGANTI ÑOS 

O Domingo 11 de Decembro, 
o presidente da Xunta quixo 
coñecer de primeira man a si
tuación nos concellos de 
Ames, Padrón e Cambre. Non 
visitou sen embargo Caldas, 
outra das vilas máis afectadas 
polo temporal. Ali moitos dos 
viciftos opóftense ao encoro 
que promove o Executivo. 
Lembran que as inundacións 
tefien a sua orixe en regatos 
que verten as suas augas 
máls abaixo da presa e o 
acontecido co encoro de Ce
cebre aumenta o seu temor 
sobre as consecuéncias dun
ha obra semellante no Úmia. 

"Fraga di que en Caldas a culpa 
das inundacións a ternos os da 
Coordenadora Anti-ancoro, por 
non deixar encher o encoro. Ta
mén querrá facernos responsá
beis do acontecido en Cambre, 
co encero de Cecebre", comenta 
Paloma Fernández, membro des
ta plataforma. No município coru
ñes seguen a perguntarse por
que non se permitiu que o encero 
chegara a acadar o nível de satu
ración, sobre todo tendo en canta 
as previsións metereolóxicas ou 
porque non se tiña dragado o río. 

A própria Xunta recoñeceu falta 
de limpeza do cauce do Mero, 
que impediu o libre desagua. De 
feíto, á vista dos estragos que 
provocaron as aperturas de 
comportas nas presas, o Gover
no galega anunciou a criación 
dun comité permanente para co
ordenar a xestión dos encaros, 
unha decisión coa que ven de 
recoñecer a falta de control so
bre estas infraestruturas. 

"En Cambre o concello recebeu o 
aviso de que · se ian abrir as com
portas unha hora antes, co tempo 
xusto para organizar as evacua
cións de urxéncia, pero sen tem
po para .montar o, dispositivo que 

permitise diminuir o alcance dos ma capacidade, ou a persisténcia 
danos", queixase o concelleiro é tal que esta se alcanzase, apar-
Xavier Iglesias, do BNG. En Cal- tir dese momento a amortigua-
das peden o derrubo inmediato _ ción é absolutamente nula. Unha 
do muro, temendo as consecuén- vez superada a capacidade da 

-cias de ter a auga apresada a presa, toda a superfície estará 
menos dun quilómetro da vila e actuando como unha xigantesca 
cun desnivel de 102 metros. fervenza, e nela toda a auga que 

Regatos estacionais 

Manuel Fraga mantén que esta 
obra vai solucionar o problema 
das enchentas, pero o certo é 
que o própio anteproxecto da 
presa, elaborado pola Xunta, de
sacredita esta afirmación. No in
forme, asinado polo actual Direc
tor Xeral de Obras Públicas, o 
enxeñeiro Agustín Fernández de 
Rojas, dis~ explícitamente, qt,Je a 
presa no Umia non vai contribuir 
a paliar as habituais inundacións 
porque se deben a torrentes es
tacionai s como o Bermaña e o 
Follente, que deitan a augas 
máis abaixo da presa. 

Segundo explicou neste méio o 
enxeñeiro especialista en lnxe
ñeria de Meio Ambiente da Uni
versidade de Vigo, Xúlio Martin 
Herrero (ver ANT 918), estes re
gatos discurren por ladeiras nas 
que o bosque de ribeira foi sus
tituido por eucaliptais, que non 
amortiguan os efectos das chu
vias torrenciais. Segundo com
parten outros especialistas, co
mo o edafóJogo Díaz Fierros e o 
enxeñeiro Alvárez Enjo, que re
mitiron un informe ao alcalde de 
Caldas, lonxe de remediar o 
probleJlla, o encero inclem·enta
ria os efeitos das precipitacións. 

"Un encaro supón a sustitución 
da superfície actual, na que o 
95% é vexetación, da cal cando 
menos c1 metade ten capacidade 
de esponxa, por unha superficie 
equivalente na que todo vai ser 
auga e chan espido -comenta 
Martín Herrero. Se nalgunha oca
sión a precipitación se produce 
co encoro chega~o fl_ $LI_él rnáxi-

descarga.a nube incorporarase 
de forma imediata ao cauce". 

Cuiña di que o pecha 

Nembargante, despois de man
ter unha conversa con Xosé Gui
ña, o alcalde Caldas Xosé Maria 
Tobio (PSOE) informou da inten
ción da Consellaria de Política 
Territorial de pechar a presa a 
primeiros de ano. Desde a Coor
denadora tentan tranquilizar aos 
viciños e lembran "que nengun 
Conselleiro nen o próprio presi
dente da Xunta están autoriza
dos para pechar o encoro" por-
que o Tribunal Superior de Xusti
za anulou o proceso de expro
priación urxente e todas as reso
lucións de Augas de Galicia so
bre o levantamento de actas", 
unha decisión que afecta a todos 
os proprietários e non só aos que 
se negaróna vender as terras. 

Paliar os danos 

Desde o Luns 12 os concellos 
traballan na cuantificación dos 
danos dos temporais e debaten 
sobre axudas a requerir. A res
peito das medida~ a tom_ar polas 
diferentes administración, o Se
nado aprobou por unanimidade 
unha iniciativa promovida polo 
BNG para que o Governo adop
te medidas para reparar os da
nos causados polo temporal en 
Galiza, A formación nacionalista 
solicitou no Congreso que se 
declare zona catastrófica· os 
concellos máis afectados. O 
PSOE tamén solicitou a compa
recéncia no Parlamento dos res
ponsábeis da Xunta para recla
mar un balance do temporal e 
un plano 9e actl,l~Gi9o~- -•-
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efectiva e ten que estar 
estruturada. A loita por 
organizar a esquerda e acadar 
os obxectivos que se propón, 
ten que ser exclusivamente -
política, arreciando toda clase 
de violéncia. Sen o cese da 
violéncia non dará feíto nada 
e o fracaso do proceso da 
unión será completo, se cadra 
o final mesmo da esquerda 
abertzale". + 

País 

A loita armada pre--democrático 

benefícia 
ao Estado 
Xabier Goñi argumenta no 
diário GARA que manter unha 
fronte militar nacionalista está 
a producir un claro retroceso 
na organización da esquerda 
abertzale (patriota): 
"Hoxendia a quen máis 
prexudica a loita armada é ao 
País Basco e a quen máis 
benefícia é ao Estado ou ao 
partido que o governa, non só 
imobilista senon caciquil e 
imperialista até as cachas. Da 
lo ita armada se vale (o 
Govemo central) para faéer 
esas envelenadas feitorias que 
lle están a dar unha chea de 
beneficios. A división e a 
confrontación que a loita 
armada estabelece e desata, 
non só na esquerda senón, 
máis aguda e . 
lamentabelmente, no 
abertzalismo, é tan sen sentido 
e tola que a min e a moitos 
non nos cabe na cabeza que se 
sega a dar un espectáculo tan 
lamentábel e macabro. A 
direita, abertzale ou non, 
nunca deixa de ser perigosa e 
dela non se poderá esperar 
nunca a solución do conflito 
do País Basco. Por iso mesmo, 
a unión da esquerda é máis 
necesária para que este povo , 
poida seguir existindo como 
tal. Sen a loita armada, a estas 
alturas estarla a piques de ser 
superada a direita abertzale e 
estarla en situación de 
govemar a esquerda abertzale. 
A política, e máis se é de 
esquerda, ten que ter un 
compoñente de utopía, pero 
entre utopía e realidade hai 
que gardar un equilíbrio 
porque os dous son igualmente 
necesários e a nengun deles se 
pode renunciar. Facer política 
pode ser prosaico e canso pero 
é unha das actividades máis 
apaixoantes que a cidadania 
honrada, xenerosa e smcera 
pode facer. No novo partido 
Batasuna se a unidade vai ser 
de todo necesária, a 
pluralidade ten que ser real, 

"O que demonstraron os 
candidatos despois da 
votación non foi 
preocupación polo sistema 
democrático senon, sobre 
todo, vontade de poder", 
escrebe Alexander 
Chancellor no xomal THE 
GUARDIAN. "Unha paixón 
por mandar que nen Bush nen 
Gore puideron agachar detrás 
·de falsos acenos de modestia 
ou responsabilidade de 
Estado. Rebordando 
superficialidade e 
oportunismo, Bush 
apresentouse aos tele, 
espectadores entre duas 
enormes bandeiras 
norteamericanas para 
proclamar que humildemente 
asumía o peso dun poder que 
ainda non lle correspondera. 
Ao dia seguinte, o outro 
aspirante,_Gore, apareceu con 
catro bandeiras para negar a 
pretensión de vitória de Bush, 
ca único propósito de 
preservar os valores 
democráticos. A eleición foi 
claramente un empate, e o 
fallo definitivo non vai 
depender da vontade do povo. 
Un cargo da equipa de 
Clinton decepcionado polo 
proceso eleitoral mandou .aos 
seus amigos por correo 
electrónico a seguinte crónica 
do fracaso: imaxinemos que 
todo sucedera nun país 
atrasado; que o auto, 
proclamado vencedor fose o 
fillo dun ex,presidente que foi 
tamén xefe da policía secreta 
(a CIA) e que gañou por un 
vello sistema eleitoral colonial 
que supervisou o seu irmán 
que ven sendo o governador 
do Estado no que se fixo o 
pucheirazo; que quen reclama 
a presidéncia con tanta 
rotundidade só superou ao seu 
opositor en 327 votos (de seis 
millóns) e que é, a sua vez, o 
govemador coa lista máis alta 
de penas de morte e de abusos 
contra os direitós humanos. 
Todos os que tal léramos 
pasaríamos a páxina do xomal 
convencidos de que se trataba 
doutra história patética dalgun 
país pre,democrático". + 

BENOIT JACQUES / THE GUARDIAN 
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~centralismo concentra en Madrid a,un tércio·.dos letrados de España 

O Mediterráneo español e europeu 
rexistran un índice de avogados moi superior ao resto do continente 
-0-H.V. 

Tras Grécia e Luxemburgo, Es
paña é o Estado europeu no 
que máis avogados hai e_n ·rela
ción coa povóación ocupada. 
Un tércio deles vive en Madrid, 
unha cidade que centraliza a 
actividade xudicial. Na Galiza o 
número de letrados non chega 
aos seis mil, o que representa -
un 4,3% do total estatal, algo 
que converte en falsa a imaxe 
de litigantes que ternos os ga
legas. Son fontes do Consello 
·xeral da Avogacia de España e 
do Consello de Tribunais e Bu
~etes da Unión Europea. _ -

Mesmo se do total estatal 
(132 . .-486) descontamos os 

38.239 avogados madrileños que 
aproveitan que a capital do Esta
do centraliza a actividade xudi
cial, e daí extraemos a média de 
letrados na Galiza con respeito a 
España, a porcentaxe resultante 
dá que contamos co 6, 1 % dos 
defensores do Estado, mentres 
que a nosa povoacióri-é o 7% .do 
Estado. 

No conxunto de Europa, España 
-é un estado de litigantes, xa que 
o 0,68% da sua povoación ocu
pada está composta por profisio
nais legais, unha porcentaxe que 
só superan Grécia (0.99%) e Lu
.xemburgo (0,86%), ainda que 
cómpre ter en conta que nesta ci
dade-estado case todo () empre
go concéntrase nos servizos; o 

que dá inaior .releváncia ás profi
. sións liberais. · 

En Europa, sobre a povoación 
'ocupada; a média de avogádos, 
xuices e demais profisionais le
gais é ·do 0·,50%, ainda que na 
maioria dos estados rondan entre 
o 0,20 e ó 0,40%. $on países co
mo España, Grécia, Luxemburgo 
ou ltália as que suben a média. A 
abundáncia de avogados en ltá
lia, Grécia e España dá unha di
mensión mediterránea ao gosto 
por litigar. 

Esta mesma tendéncia rexístrase 
no Estado español, ainda que hai 

· alguns matices. · Cataláns, valen-
. ciáns e andaluces coritan con · 
elevadas porcentaxes de povoa-

ción relaciónada co m1:Jndo da xü- · 
dicatura, · mentres que as cidades 
de Castela-León e Cantábria te
ñen níveis de letrados semellan
tes á Galiza. En Astúrias e no Pa
ís Basco a porcentaxe de letra
dos está un chisco por enriba da 
que hai na Galiza, pero moi lonxe 
dos avogados que hai no Medite
rráneo. A existéncia de letrados 
nas Canárias tamén é similar á 
Gal iza. 

A estrutura xurídica do Estado é 
perceptíbel na maior porcentaxe 
de avogados nas cidades nas 
que existen Tribunais Superiores 
de Xustiza das Comunidades au
tónomas, pero a diferéncia é moi 
superior se comparamos a exis
téncia de letrados nas capitais 

xudiciais autonómicas coa capital 
do Estado . 

A ubicación en Madrid da sede 
da Audiéncia Nacional, e sobreto
do do Tribunal Supremo e en me
nor medida do Tribunal Constitu
cional, dá moito traballo a nume
rosos avogados colexiados en 
Madrid. Pero o centralismo acú
sase igualmente ou máis deriva
do dunha lexislación civil e mer
cantil que permite ás empresas 
incluir nos contratos non laborais 
que calquer diferéncia se- dirima 
nos tribunais de Madrid, cidade 
na que a maioria das grandes 
empresas situan a sua sede prin
cipal para aproveitar a situación 
de capitalidade do Estado da que 
disfruta esa localidade. + 

Consideran que o sector ·debe implicarse para frear o deterioro da economia e da identidade cultural 

Autónomos e empresários organízanse para defender os intereses do país 
-0- P.C. 

Defender os intereses do con
x un to dos sectores e~onó
micos e a própria identidade 
cultural redunda na ·defensa 
dos ·intereses de empresários 
e autónomos. Partindo desta 
premisa estase xestando a 
Asociación de Autónomos e 
Empresári.os de Galiza, unha 
organización na que, alén. de 
analisar a sua problemática 
específica e tratar de propiciar 
medidas que mellaren a sua 
situación, se promovan iniciati
vas dirixidas a frear o deterioro 
de distintos sectores clave da 
economía galega. 

A Asociacíón de Autónomos e 
Empresários de Galiza, en vias 
de legalización, parte da necesi
dade de .que haxa investimentos · 
no país para que se crie rique
za, pero ao tempo, considera . 
imprescindíbel que se enceten 
medidas que palien o· progresivo 
declive que afecta a sectores 
como o agrário e ga.deiro, o pes-

. queiro, o industrial ou o comer
cial, fundamentais -para garantir 
o avance do conxunto da eco
nomía. 

Desde esta perspeitiva estase a 
elaborar un estudo socio-econó
mico que pretenden apresentar 
ao conxunto do empresariado, 

coa fin de que se abra un -deba
te que permita analisar o ponto 
de partida e as posíbeis aporta
cións 'que se poden facer para 
mudar a actual situación. Tráta- . 
se, segundo _explican, de "xerar 
·ilusión pola defensa dos · intere-
ses económicos próprios e do 
conxunto do país". 

Entenden que"'hai eivas no ám
bito lexislativo a efeitos do que 
se paga á Seguridade Social, 
tarito por parte dos autónomos 
como por parte das PEMES" e 
de que é necesário que se ela
boren leis como a de Equipa-

. mentes e Financiamento lndus
tri al, . de Comércio Interior, de 

Pesca ou de Sistemas de Con
trol de Calidade, entre outras. 
Ademais, consideran que deben 
mudar certas prácticas políticas 
como as subvencións que se 
destinan mesmo a empresas de 
carácter fraudulento e que se 
debe defender a participación 
nos distintos organismos euro
peu~ e estatais nos que se deci
dan medidas que afecten á eco
nomía galega. 

A diferéncia de outras organiza
cións empresariais e atendendo 
·ás características do tecido pro
dutivo galego, a asociación inte
gra tamén ao colectivo de autó
nomos, que "padece unha pro-

blemática específica porque a 
efeitos fiscais están sobrecarga
dos e a cámbio cantan cunha 
mínima cobertura en caso de 
accidente, baixa por enfermida
de ou desemprego". 

Outro dos aspectos que preocu
pan a este conxutno de empre
sários é a defensa da identidade 
cultural e lingüística do país. A 
sua intención é promover o uso 
do galego nas relacións econó
micas desde a "exixéncia á ad
m in i st ración de que cumpra, 
non só a lexislación vixente can
to a documentación senón ta
mén que empregue o galego 
nas su as distintas actuacións". + 
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En que consiste un alimento 
transxénico? 

Chámanse asi aos que proceden 
de organismos modificados xene
ticamente. lntrodúcese nun ser vi
vo un xen doutro para conseguir 
algun cámbio nas suas caracte
rísticas. Por exemplo, introdúcese 
o xen dunha bactéria nunha plan
ta para que esta adquira unha ca
racterística que tiña a bactéria. 

Estes produtos son perigo
sos? 

Apresentan riscos, tanto ecoló
xi€os como sanitários. Por exem
plo, un problema para os animais 
e as persoas é que, ao tempo 
qué inxiren plantas con xenes de 
resisténcia a antibióticos, poden 
estar contribuíndo a facer máis 
fortes as enfermidades. Se nos 
ataca unha bactéria patóxena re
sistente aos tratamentos conven
cionais, a doenza que produce é 
moito máis difícil de combater. 

Quen son os impulsores do 
seu desenvolvimento? 

As grandes transnacionais da in
dústria agroalimentária están moi 
interesadas en dominar os merca
dos mundiais coas suas regras. 
Os Estados Unidos facilitaron es
te sistema através da Organiza
ción Mundial do Comércio e a im
posición aos países compradores 
das sementes modificadas. 

Desde os anos 80 invístese moi
to diñeiro porque se consideraba 
un dos grandes negócios do sé
culo XXI. As grandes empresas 
entraron a saco nos países sub
desenvolvidos e patentaron todo 
canto xen se puxo ao seu alcan
ce sen que os países que tiñan 
eses recursos puidesen facer 
nade.. Xógase coa natureza sen 
a penas control para tentar con
seguir benefícios a curto prazo 
co menor custo posíbel. 

Abusouse da sociedade? 

Por suposto. Utilizáronse os 
consumidores coma coelliños de 
índias sen o seu consentimento. 
Até hai ben pouco, os diferentes 
países nen podian negarse a 
consumir estes produtos modifi
cados, que nen na etiqueta se 
indicaba o que eran . Houbo un 
total descontrol, unha imposición 
terríbel cuxas consecuéncias 
ainda non están claras. 

Hai teorias que os defenden 
porque poderian significar a 
desaparición da fame e das 
enfermidades no mundo. Que 
hai de certo niso? 

Este argumento foi o que máis se 
empregou cando comezou a co
mercialización de produtos trans
xénicos. Esta idea responde a un
ha visión simplista da realidade. A 
fame no mundo non se acaba pa
la proliferación de alimentos. De 
feito, o problema da desnutrición 
ten máis a ver cun reparto desi
gual da riqueza e a falta de estru
tu ras educativas ou sanitárias. 
Ademais, se se quixese alimentar 
os humanos, transformaríase ou
tro tipo de plantas e non as de fo
rraxe animal, que engaden un elo 
máis na cade;:i alimentar e non in
ciden neste pr?blema. 

Outros atácanos porque con
sideran que ~dulteran todo o 
ecosistema. E asi? 

Con certeza. De entrada, cabe es
perar unha diminución da biodiver
sidade· e, anque nen se sabe co
mo se comportarán estes organis-

. mos modificados nos médios nos 
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Elvira Cienfuegos,-catedrática de Bioloxia 

'Experimentan con alimentos 
transxénicos sen Hes pediren 

cOÍ1sentimento .aos consumidores'· 
-0- CÉSAR LORENZO 'GIL 

A PROLIFERACIÓN DE ALIMENTOS QUE SUFRIRON MODIFICAélóNS XENÉTICAS TEN ALERTADo O MUNDO. NA CIDADE FRANCE· 

SA DE MONTPELLIER, AS ADMINISTRACIÓNS BUSCAN O XEITO DE INFORMAR OS CIDADÁNS DO QUE CONSOMEN, MEDIANTE UN 

ETIQUETADO RACIONAL. A CATEDRÁTICA DE BIOLOXIA ELVIRA CIENFUEGOS EXPLICA OS NOVOS VIEIROS DA BIOTECNOLOXIA. 

que se introducen. Poden conver
terse en invasores, desprazando 
aos que habia ali naturalmente. As 
sementes naturais poden gardar
se dun ano para outro. As transxé
nicas, non. Só se poden .sementar 
as que se compran, algo total
mente estraño á natureza. lsto su
pón tamén que só os labregos ri
cos poden beneficiarse desas su
postas vantaxes que teñen. 

Ainda que cando se comezaron 
os estudos, falábase de que se 
ian reducir os usos de herbici
das, o ct.... rto é que as sementes 
modificadas están moito· máis 

· suxeitas a determinados produ-= 
tos químicos que, normalmente, 
fabrica a mesma empresa. De · 

feito, desque se comezaron a uti
lizar plantas transxénicas, nos 
Estados Unidos multiplicouse por 
tres o límite admisíbel de resí
duos qe herbicidas nas colleitas. 

A suposta resisténcia ás pragas 
tamén é problemática. De entra
d a paree.e atractivo ter unha 
planta que non precisa ·de trata
mentos pero . a natureza _é máis 
cQmplexa. Por poñer un exem
plo, o millo que se utiliza agora é 
resistente a un becho determina
do porque posue o .xen dun in
secticida natural. Ese beche, nun 
futuro próximo, conseguirá adap
tarse, polo que o insecticida non 
será efectivo. Entretanto, todo o 
ecosistema que anda ao seu re-

A. PANARO 

dor pode verse prexudicado. 

Entón, hai risco de que xur
dan novas enfermidades máis 
perigosas. 

Se se cultivan plantas resis
tentes a determinados virus, es
tes conseguirán facerse imunes 
e actuar con maior fe reza no fu
turo. É por isto que hai que so
pesar moi ben todas as actua
cións que se realizan cando se· 
tratan modificacións do contorno 
natural, a curto, médio e longo 
prazo. O medo é real. Tanto é 
asi que as aseguradoras non co
bren as empresas nos posíbeis 
danos que se puidesen derivar 
da experimentación xenética_. 
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Detectáronse casos de intoxi
cación por mor do consumo 
destes produtos? 

A dia de hoxe, non. Pero a au
séncia de casos non supón . que 
os alimentos transxénicos séxan 
inócuos. o -certo é que non se es
tá a estudar convenientemente a 
influéncia das modificacións no 
organismo humano. Antes de 
permitir a venda destes alimen
tos, as indústrias deben demos
trar que non existe nengun perigo 
para a saúde, non ao revés, co
mo parece que está a pasar. Non 
é normal que s~xan os consumi
dores os que anden con mil ollos 
para evitar saí_ren prexudicados. 

Arestora téntase, na Conven
_ ción de Montpellier, etiqu~tár 
de xeito diferente os transxé
nicos dos convencionais. Es
tá o consumidor indefenso? 

_ Está. Cómpre un etiqüetado cla
ro e comprensíbel para a xente. 
En 1998 entrou en vigor unha 
norma de etjquetado incompleta. 
A partir de Abril deste mesmo 
ano hai que mencionar todos os 
compoñentes procedentes de or
ganismos modificados xenetica
mente que superen o 1 por cento 
do produto. E necesário que o 
consumidor saiba que o alimento 
que está a mercar é natural ou 
transxénico. Esta diferenciación 
é fundamental, non só porque se 
abre unha polémica sanitária, sé
nón porque-moitos consumidores · 
teñen que ter a posibilidade de 
r~xeitalos por razóns ideolóxicas 

Que medidas podemos tomar 
os cidadáns para poder facer 
unha dieta sá? 

·Principalmente cinxirnos á a~i
mentación natural e próxima. Un 
produto é ben mellor cando é do 
país. Afórranse transportes e 
manipulacións que o encarecen 
e o tan máis sospeitoso. E bon 
tomar alimentos dos que coñeza
mos todo o seu proceso,. desde o 
seu nacimento até o seu sacrifí
cio, no caso dos animais, pasan
do polo tipo de alimentación. 

Galiza, neste sentido, ten unha 
grande vantaxe porque a sua agri
cuJtu ra tradicional responde ao 
modelo de cultivo ecolóxico e pode 
adaptarse rapidamente a unha la
branza de calidade. Conforme ha
xa unha concienciación maior en
tre os consumidores, terán maior 
gaño os produtos apegados á te
rra ca os meramente industriais. 

Que deberian facer as admi
nistracións públicas para im
pedir o abuso das grandes 
transnacion~is? 

En primeiro lugar, por desgrácia, 
hoxendia estamos lonxe dun 
mundo xusto onde governan os 
critérios demográficos ou de 
maioria democrática para tomar 
decisións sobre os mercados. Os 
grandes poderes económicos 
governan ao seu xeito e impoñen 
as suas normas baixo a doutrina 
do libre mercado. Para atallar o 
problema, os governos teñen 
que impedir. o tránsito de semen
tes modificadas .sen control. Pero 
tamén se-deben potenciar os de
bates públicos sobre este asunto 
para que haxa información real 
entre os consumidores, que final
mente, coa sua decisión á hora 
de facer a ce·sta da compra, po
den botar abaixo o comércio 
destes produtos. De feíto, a pro
dución transxénica non está a 
dar os benefícios esperados grá
cias á resposta social de ecolo
xistas, sindicatos, produtores e 
consumidores.• 
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A Xunta aproba definitivamente o proxecto sen ter en canta os terreas oferecidos polos vicifios 

'Nunca se -deron tantas facilidades 
como en San-Cibrao ,para instalar ·unha empacadora' 
-0- A. ESTÉVEZ 

Non só militantes, senón diri
xentes do PP amasaron du
rante meses o seu acordo coa 
alternativa que os viciños de 
San Cibrao apresentan para a 
empacadora que Sogama vai 
instalar neste concello. Sen 
embargo, tanto o concello co
mo a Xunta racharon o diálo
go cos viciños sobre un cám
bio na ubicación. "Xa non se · 
trata só dos perigos dunha 
empacadora, senón do xeito 
de implantala", di Lina Rodrí
guez, presidenta da Aso
ciación de Viciños "A lma
xen", que se sinte doida pola 
"nada democrática" aproba
ción definitiva do proxecto. 

"Non atoparon a nenguns vici
ños tan dóciles para instalarlles 
unha empacadora. Esta xa viñ.a 
rebotada de tres ubicacións di
ferentes dentro do polígono de 
San Cibrao. Nós, para non pro: 
vacar máis enfrentamentos en
tre a sociedade e a Xunta, acei-

tamos desde o primeiro momen
to que a acollera San Cibrao, 
pero ofereci'mos uns terreas 
máis acordes para a sua instala
ción. Dímoslle todo feito", di U
na Rodríguez. 

A ·princípios deste ano os vici
ños de San Cibrao, ao lado de 
Ourense, enteiráronse da ins.ta
lación da empacadora. Organi
zouse unha coordenadora que 
se .a.dicou, non só a informar ao 
resto dos viciños, senón a bus
car alternativas. Os terreas que 
aterecen son de propriedade vi
ci ñal e cantan ca paso da vía 
ferroviária. "Adernais están 
afastados das indústrias do po
lígono, que se adican especial
mente á alimentación", comen-
ta Lina Rodríguez. · 

A Xunta deu por pechado o diá
logo hai duas semanas, mo
ménto ·no que un grupo de vici
ños decidiu encerrarse na De
putación. Xosé Luís Baltar· orde
ou o desaloxo o Martes 5 de 
decembro "m.ália que tiñamos 

intención de quedar até que rios 
escoitaran". Alomenos duas per
soas lembran a diário nas por
tas da Deputación ·de Ourense a 
"inxustiza" que se está a come
ter en San Cibrao. A consellaria 
de Meio Ambiente, pala sua par
te, ten presa por poñer en mar
cha unha planta tras o peche do 
vertedoiro de Eiroás, en Ouren
se, o pasado mes de Maio. 

Mercar terreos 

O primeiro muro co que atopa
ron os viciños de San Cibrao foi 
ca do concello; Elisa Nogueira, 
alcaldesa popular, negouse a 
reconsiderar a sua postura e a 
mediar coa Xunta. A segunda 
instáncia a que acudiron foi á 
Deputación, onde atoparon a 
un Xosé Luís Saltar receptivo, 
que estivo presente nunha en
trevista cos técnicos de Meio 
Ambiente. "Estes sinalaron que 
non coñecian a nasa alternativa 
e comprometéronse a fomentar 
o diálogo, trasladando as pro
postas aos seus superiores. 

Cal non será a nasa surpresa 
posterior ao ver que dan o visto 
bon definitivo ao proxecto sen 
consultarnos", explica Lina Ro
dríguez. Os viciños sinalan 
que confiaron en que o presi
dente da Deputación fara o 
seu valedor ante a Xunta, ain
da que el se encarregou de 
dar a arde de desaloxo cando 
ocupaban o organismo provin
cial, e quen sinalou non saber 
nada da entrevista pactada 
cos técnicos da Xunta. 

"Está claro que a empacadora 
negociouse entre empresários, 
Sogama e concello, e que non 
queren dar volta atrás. Aos em
presários oferecéronlle a cons
trución da Cidade do Transpor
te e aceitaron. Pero a nosa al
ternativa, con terreas ben co
municados é a mái sinxela, a 
que menos complicacións vai 
traer. Se até nos amasamos 
dispostos a mercar os terreas 
qu~ ten Sogama para a empa
cadora! Máis fácil non llo puide
mos poñer", sinala. + 

En Biobra piden a paralización mentres non se dirima se o terreo pertence a Ourense ou a León 

Unha nova canteira 
na serrada Lastra divide a viciños e traballadores 
De un lado, os traballado
res, doutro, os viciños de 
Biobra, en Rubiá. Todos 
aseguran ter razóns: os, 
primeiros para que se 
abra unha nova canteira 
na vertente berciana da 
serra da Lastra que ase
gure caliza á empresa 
Cedie, os segundos para 
evitar que isto aconteza. 
Os traballadores asegu
ran qu~ · é precisa a can
te ira para que subsista 
Cedie, e os viciños solici
tan que as prospeccións 
non se autoricen mentres 
non se resolva se ó te
rreo pertence a Ourense 
ou León. Os sondeos feí
tos na que seria a nova 
canteira xa remataron. , 

veedor de caliza. "Coi
damos que existen inte
reses desta empresa 
para que non teñamos 
canteira própria e que 
os viciños están senda 
enganados sobre o im
pacto que van ter as 
prospeccións", sinala 
Paradelo. Rosa Franco 
nega que exista nengun 
tipo de interese. "Non 
irnos negar que hai ou
tra canteira na zona que 
paga a Biobra pola ex
plotación, pero en abso
luto existen intereses en 
favor de Martínez Nú
ñez", afirma Franco que 
engade que "todos os 
viciños salvo dous tra
balladores de Cedie, es
tán contra a nova can
teira". En 1991 e, en vista de 

que a canteira de caliza 
que estaba a utilizar Ce
diese esgotaba, a em
presa, propriedade de 
Unión Fenosa, decide 
solicitar a apertura dun
ha nova canteira. "Des
de o princípio atopouse 

O xulgado de Ponferrada autorizou a pre5enza da Guarda Civil para que 05 viciño5 de Biobra non impe· 
di5en 05 sondeos. Voz Noticias 

O Luns 4 de Decembro 
os técnicos comezaron 
os sondeos coa oposi
ción dos viciños e prote
xidos polos antidistúr
bios de ~eón. Ao per
guntarlle a Rosa Franco 

coa oposición de Catisa, o gru
po empresarial de Martínez Nú
ñez -o empresário investigado 
na trama para asasinar a Xosé 
Cuiña-. Hai dous anos que o Mi
nistério de Meio Ambiente con
cedeu a declaración de impacto 
ambiental, é dicer, todo o que ti
ña que facer a empresa para 
compatibi !izar o respeito ao 
meio ambiente coas prospec
cións", si'nala Xosé Paradelo, 

presidente do comité de empre
s a e secretário comarcal da 
UGT en Valdeorras. Os permi
sos de Cedie foron concedidos 
pola Xunta de Castela e León 
xa que, políticamente, a esta 
comunidade pertence o terreo 
no que pretenden traballar. 

Pero para os viciños de Biobra, 
o terreo é seu. "Hai un expe
diente aberto de deslinde de 

províncias. O que nós queremos 
é que a Xunta de Castela León 
non conceda permisos se, a cur
to prazo, probabelmente xa non 
sexa competente sobre este te
rreo", explica Rosa Franco, pre
sidenta da Xunta Viciñal de 
Montes en Mancomun. 

Cedie produce carburos apartir 
da caliza. O grupo de Martínez 
Núñez xa se ofereceu como pro-

se admitirían a canteira unha 
vez clarexados os deslindes, 
resposta que non. "Non vai traer 
pastos de traballo, arruina unha 
zona de riqueza ecolóxica e, 
ademais, non é necesária para 
Cedie", argumenta. Por outra 
parte, Adega solicita a protec
ción efectiva para a -serra e de
manda das duas comunidades 
autónomas que non se permitan 
máis prospeccións. t 
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Anunciado o comezo 
das obras da autoestrada 
de Ourense a Compostela 

O anúncio parte do 
integrante da Comisión de 
1 nfraestruturas no Congreso 
polo PP, Celso Delgado, 
quen o Sábado nove de 
Decembro dixo que a 
semana que ia comezar 
empezarían as obras. 
Delgado precisou que as 
tarefas de desbroce xa 
comezaron hai algun tempo 
e "que se apuran as 
expropriacións". De todos 
xeitos, o treito que se vai 
construir é o que vai de 
Compostela ao Alto de 
Santo Domingos, na 
província de Pontevedra. 
Frente a este dado, Celso 
Delgado non tivo 
inconveniente en asegurar 
que a obra beneficiará a 
Ourense.t 

OGovemo 
anúncia dobre via 
no tren galego 

Os planos ainda están por 
determinar e tamén se 
fixeron públicos vários 
proxectos nos que a dobre 
vía nalguns treitos do tren 
de alta velocidade non se 
contemplaba. Ainda asi, o 
Governo central afirmou 
que toda a liña de alta 
velocidade desde Madrid a 
Compostela, asi como "o 
Eixo Atlántico de alta 
velocidade", disporán de 
dobre via electrificada e de 
ancho europeu. Outra 
promesa do Ministério de 
Fomento foi investir 31.000 
millóns para desdobrar a 
via de Pontevedra a Vigo e 
facer asi un servizo de 
cercanias. Contado, non 
estará concluido até o 
2007, data que comezá a 
ser o fetiche para todas as 
obras públicas e que , 
lembra a 1993, ano oficial 
de remate das autovlas 
-remate que ainda está por 
chegar.+ 

O porto exterior de Ferrol 
dana o meio ambiente 
antes de construirse 

As actividades. previstas no 
porto exterior de Ferrol 
motivaron que algunhq.s 
empresas comezasen obras 
de instalacións 
complementárias con vistas 
á nova infraestrutura. Estas 
obras xa significaron unha 
modificación de feito da 
realidade física para a que 
se deseñou o porto, xa que 
hai novas desmontes e 

- recheos: O resultado é que 
en lugar de supor un alívio 
para o meio ambiente 
ferrolán polo traslado de 
instalacións industriais 
contaminantes, estanse a 
criar novas focos 
contaminantes mesmo 
antes de comezar a obra 
principal. Ademais, existe o 
risco de ameazar a 
oxixenación da ria. t 
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Horizontes de grándeza -
MANill:LCAQ 

Acuciados pola suspensión de pagos os governantes españois 
de finais de 1958 víronse na abriga de aceitar as condicións 
que o capitalismo daquela época impoñia ao ruinoso modelo 
autárquico implantado despois da Guerra Civil,. Esas condi
cións, coñecidas como o Plano de Estabilización, foron alta
mente proveitosas para a economía e a sociedade española an
ticipando en vários anos a transición económica á transición 
política que haberla de esperar á morte física do ditador para 
empezar a producirse. Alberto Ullastres, daquela Ministro de 
Comércio, debuxaba na apresentación do Plano de Estabiliza
ción ás Cortes Españolas un panorama algo diferente: "Europa 
y el mundo nos llaman, y si nosotros vcn:nos hacia ellos, no es 
simplemente para escapar a un posible déficit de la balanza de 
pagos, sino porque nuestra voca~ión es universal". 

Sirva esta revisión ao pasado para ilustrar alguns dos elemen
tos que permanecen na posta en escena dos que sempre se 
consideran "importantes avances" que o Estado español ten 
en calquer negociación que realice a nível internacional. Os 
modelos autoritários sempre apresentan como trunfos as suas 
acruacións políticas, sobre todo no exterior, recorrendo para 
iso ao control total dos meios de comunicación e alcumando 
de antipatriotas a aqueles que se atrevan a cuestionar míni
mamente os logros acadados polo poder estab.elecido. Algo 
semellante está a acorrer nos últimos tempos coa toma do 
poder polf tico por parte dos herdeiros do franquismo socioló
xico. Lémbrese que o franquismo contaba cunha grande can
tidade de aduladores e tiralevitas -nalguns casos excelentes 
escritores, por certo- que tiñan como única profesión recon
verter frustracións en inquina, incompeténcia en xenreira, 
fracasos en ocultamento da realidade e ignoráncia en agresi
vidade. A maestría na manipulación das palavras e a concep
tualización política chegaba até calificar ao réxime franquista 
como democrácia orgánica permitíndose o luxo de propoñer a 
sua exportación a outros países denominados democráticos. 

A situación política actual tenta avanzar cara tempos preté
ritos coa diferencia de que o contexto global mudou radical
mente desde aquela. A integración de España na CEE supu
xo un paso adiante que se concretou nun longo período de 
estabilidade política e modernización económica e social 
máis as sucesivas redefinicións e ampliacións na actual 
Unión Europea están a desdebuxar e desestabilizar un mapa 

' que f¿c!1ire de axilidade de ideas, amplitude de miras e rapi
dez nas• actuacióflS ~~ ~!_T?f oroveito das novas oportunida
des que oferece a globalizaciÓn econé~~ ?Olítica e social. 

Jospln, Chirvc e Pro&;. 

'A febleza negociadora 
de España na ampliación 

comunitária é consecuéncia dun 
país historicamente alérxico ás 

institucións democráticas" 
As negociacións do Cúmio de Niza representan unha volea 
dos horizontes de grandeza na definición de estratéxias políti
cas e na propagación mediática dos resultados obtidüS men
tras setenta fuxir de problemas reais tales como a negociación 
pesqueira, a mellara infraestrutural e a modernización tecno
lóxica e institucional. Os "enormes triunfos" acadados pola 
delegación española son alongar no tempo as asignacións pa
ra os fondos de solidariedade e internacionalizar o conflito 
basco. Tales obxectivos, son, por eles mesmos, a representa
ción real dun país que se atopa en liortas internas sobre a sua 
própria existéncia e que necesita dos recursos exteriores para 
manter a unha elite política que desnde hai longos anos só é 
capaz de xestionar a continua perda de influéncia global. 

A febleza negociadora de España na ampliación comunitária é 
consecuéncia léxica dun país historicamente alérxico ás insti
tucións democráticas, vertebrado arredor dunha elite centralis- · 
ta parasitária en p~rmanente conflito coas áreas máis desen
volvidas e anovadoras do Estado e enfoscado de novo no mo
delo guerracivilista incapaz de negociar un sistema de convi
véncia plural estábel que o afortalaria na cena internacional.• 
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Xunta, governo español e Comisión.europea defenden a reconversión 

A UE escúdase nas exixéncias magrebis 
para liquidar a frota do Sáhara 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

As piores expectativas sobre 
a posíbel prórroga do acorde 
pesqueiro entre a Unión Euro
pea e Marrocos parecen cum
prirse. A dia_ de hoxe seguen 
rotas as negociacións e todas 
as administracións falan aber
tamente de reconversión do 
sector. Poi a contra, os mem
bros da Mesa pola Defensa da 
Pesca seguen a pedir que a 
Comisión Europea non aban
done a frota e esgote as posi
bilidades de entendimento. 

A estratéxia da UE nestes dias 
fundamentais para coñecer o fu
turo da pesca no Sáhara está a 
basearse na fuxida desespera
da de calquer tipo de culpa. A 
maioria dos médios talan da in
tra ns i xé n ci a marroquí como 
causa principal da crise das ne
gociacións, Mais desde a Mesa 
pala Defensa da Pesca, a res
ponsabilidade é plenamente eu
ropea, coa connivéncia da Xun
ta de Galiza e o governo espa
ñol. "Os nasos governantes non 
fixeron a penas presión para lle 
exixir á Comisión a implicación 
necesária neste asunto", ten di
ta o seu portavoz, Xabier Aboi. 

Para os armadores, caso de Xosé 
Ramón Fontán, xerente da Aso
ciación Nacional de Buques Cefa
lopodeiros (Anacef), as autorida
des europeas actuan con cinismo 
e manipulación da opinión públi
ca. "O que non din nen Smidt nen 
Fischler é que o seu modelo de 
negociación SÓ Se basea en sen
tar, perguntarlles aos marroquis 
se van ser flexíbeis e levantarse 
de seguido, sen procurar algun 
ponto de entendimento", explicou. 
Para os membros da Mesa, a UE 
está a xogar impunemente co fu-

, turo dun sector estratéxico para 
Galiza, opinión compartida polo 
Bloque Nacionalista Galega. 
"Fannos crer que non hai saídas, 
que é imposíbel pescar, que o 
banco sahariano non é rendíbel. 
Pero esa non é a verdade. Se a 
UE quixer, en cinco minutos Ma
rroyos asinaba un acordo digno", 
lembrou o deputado do BNG en 
Compostela, Bieito Lobeira. 

Soplete, solución final 

O próprio Lobeira advertiu, nas 
pasadas semanas, do clima de 
preparación dunha gran campaña 
política e mediática a pral da re
conversión como única saída. Hai 
ben poücos dias, PP e PSOE 

apoiaban esta solución no Parla
mento galega. Ó pasaqo Mérco
res, 13 de Decembro, o governo 
defendeu o fin da frota como po
s íbel saída ao contencioso con 
Marrocos, en resposta a unha 
proposición non de lei do BNG no 
Congreso para solicitar presión 
española diante da Comisión. 

Esta opinión compártena desde 
o governo galega. O conselleiro 
de Pesca, Amáncio Landin, ao 
igual cós alcaldes do Morrazo, 
pediron que se puxesen en mar
cha programas de reconversión 
por vários miles de millóns "para 
suavizar o pau do final da activi
dade pesqueira." 

Esta proposta segue a ser ina
ceptábel para a Mesa, quen con
sidera que seria unha toleria. 
abandonar un sector que, alén de 
ser fundamental para a estrutura 
económica de Galiza é un grave 
erro tendo en canta o actual mer
cado mundial de peixe. "Non hai 
alternativa á pesca porque non 
nos fai falta pensar noutra causa. 
Armadores e mariñeiros estamos 
xuntos para reclamar o que lles 
pertence aos galegas e seguir 
criando riqueza para todos", con
siderou Xabier Aboi. + 
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O desemprego e os ingresos persoais amasan -a caida da. actividade 

A recesión frota.sobre a economia dos EEUU 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

Cada vez máis cifras indican 
que Estados Unidos entrou 
nunha etapa de rápida desa
celerazón. Tras o anúncio de 
que EEUU rexistou un menor 
crecemento do esperado du
rante o tercei ro trimestre 
(2,4%), o governo dos EE.UU. 
apresentou novas cifras que 
indican unha menor atividade 
económica: a caida dos ingre
sos persoais e o aumento do 
desemprego. De continuar es
ta liña-descendente, a rece
sión está en portas e as con
secuéncias para a economia 
mundial serian devastadoras. 

O forte enfriamento no crece
mento da economia estadouni
dense no terceiro trimestre (PIB 
de 2,4% fronte-a 5,2% no segun
do trimestre) xunto a unha contí
nua caída nos pr~zos das ac
cións provocaron que se espere 
que a Reserva Federal (FED) 
abandone este mes a sua posi
ción a favor de elevadas taxas e 
·abra o camiño cara unha pronta 
redución nas taxas de interese. 

Ainda que dixo que a economia 
dos Estados Unidos non está 
tan en perigo como o estivo en · 
outono de 1998, cando a FED 
tivo rapidamente que cortar as 
taxas de interese, Alan Greens
pan (presidente da FED) indicou 
que estaba preocupado por vá
rios sinais que indicaban unha 
pronunciada desacelerazón. 

Os ingresos dos particulares nos 
Estados Unidos sofreron en Ou
tubro a sua primeira caida en ca
se dous anos ao mesmo tempo 
que a medra do gasto se desace
lerou de maneira substancial. Os 
ingresos persoais cairon un 0,2% 
?~u~a~te · o me~~:~~~~ ;ras a for
l~ suoa do 1 , 1 % en Setembro, di
xo o Departamento de Comércio. 

Os aforras dos particulares, co
mo porcentaxe de ingresos dis
poníbeis, cairon dunha taxa ne
gativa do 0,2% en Setembro ao 
0,8% este mes. 

Por outra parte, o número de 
estadounidenses que solicitaron 
por primeira vez o seguro por 
desemprego subiu durante a úl
tima semana ao nível mais alto 
nos últimos dous anos, o que 
tamén demostra unha clara de
sacelerazón na economía. 

O Departamento de T raballo dos 
EE.UU. informou nun comunica
do o Xoves que as solicitudes de 
seguro de desemprego aumen
taron en forma inesperada de 
19.000 a 358.000 na ·semana fi
nalizada o 25 de Novembro. 

Pero outro grande problema al
bíséase no horizonte: as empre

. sas estadounidenses encaran 
un exceso de capacidade en 
sectores cruciais da economia. 

Crise d.e sobreprodución 

De Detroit a Newark, Delaware, 
as fábricas de veículos agardan 
mentres a indústria loita con in
ventáriós enormes. O venres pa
sado, as tres principais empre
sas automotrices estadouniden
ses reportaron as piares vendas 
no que vai do ano. Unha enquisa 
mais ampla realizada aos xeren
tes de compras emitida durant~ 
os mesmos días mostra que os 
fabricantes estadounidenses, 
desde textis até papeleiras, frea
ron o seu paso en Novembro por 
cuarto mes consecutivo. 

A, m~dida que a exoa~~'.~~ ~~o-
nnm•"'~ - - . 
. • .:... • • 11\;i:l sen precedentes dos Es-
tados Unidos comeza a desace
·1erarse ctespois de cinco anos de 
exuberáncia, cada vez mais em~ 
presas están a descobrir que te
ñen máis capacidade da que ne
cesitan. lsto poderia ser un argu
mento a favor de reconsiderar a 
tan cacarexada invulnerabilidade 
da Nova Economia e un mau si-

. nal para a prosperidade dos 
EE.UU. nos próximos meses. 

Durante anteriores momentos de 
auxe, os executivos de negócios 
tendían a deixarse levar, cons
truindo demasiadas novas tendas 
e fábricas mesmo cando a de
manda polos_ seus produtos s.e re-

E DALLA 
LIDADE 

laxaba. Isa empiorou o golpe can
do finalmente chegou o desplome 
e se viran abrigados a desfacerse 
da -sua capacidade inutilizada. 

Esta vez deciase que ia ser dife
rente. Os mercados de capital 
supúñase que farian un traballo 
moito mellar que o que fixeron 
os banqueiros cando deixaron 
de financiar ás empresas. As no
vas tecnoloxias, como os sofisti
cados programas de software 
que rastrexan compras, inventá
rio e liñas de fornecemento, sub
puña-se que darian mellar infor
mación acerca dos seus merca
dos. lso ia-lles permitir axustar a 
produción á demanda e de paso 
achandar, ou mesmo eliminar, 
os vellos ciclos de auxe e caída. 

Pero non foi así e novas focos de 
exceso de capacidade xurdel1 ca
da semana, o que aumenta a preo
cupación de que -se a demanda 
dos consumidores cai drasticamen
te- o exceso de inventário se con
verterá no grqnde problema do ano 
que ven. O tema sena semellante 
ª? ocorrid9 n~ Xapón, º~-~~ ~; ~
tans ~'2~~~;áÍ1vos se expandiron 
confiadamente durante os 80, pro
clamando unha nova era de alto 
crecemento. Cando os mercados 
financeiros e de bens raíces colap
. saron e a demanda se desplomou 
a princípios dos 90, as empresas 
estaban atascadas con moita máis 
capacidade da que se necesitaba, 
o que axudou a profundar o atolla
deiro económico do que. ainda ten 
que sair a nación nipona. "Non 
creo que estexamos fronte a un 
problema de exceso de capadda
de'', dicia William Dudley, econo
mista de Goldman, Saehs & Co, a 
The Wall Street Journal. "Pero non 
se sabe até que chega a caída. 
Xapón viase ben até que de~QL! de 
facelo": er.gade. Toda unha irania 
sobre o que se avidña ... • · 
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Globalización e 
problemas globais (e II) 

o subsistema dos problemas sociais globais, que ten o seu eixo no 
fenómeno da desintegrazón ·social, tivo como resultado unha série 
de outros prnblemas colaterais que adquiren rápidamente un carác, 
ter internacional. Neste sentido, bastaria indicar que as enaxenan, 
tes condicións do entorno levan a moitas persoas ao consumo de 
drogas 'º que pasou dun fenómeno isolado a un fenómeno xeraliza, 
do e difícil de controlar,, as desfavorábeis repercusions das enor, 
mes sumas de diñeiro obtidas como resul~ado do tráfico de drogas 
sobre as estruturas produtivas, as circulacións monetárias e os siste, 
mas bancários tanto dos países desenvolvidos (consumidores), co, 
mo dos subdesenvolvidos (produtores), a extensión mundial atin, 
xida pola corrupción, asi como a extensión da pobreza e outros 
procesos que teñen moito que ver co aumento da violéncia familiar 
e a delincuéncia nacional e internacional que están a xerar impar, 
tantes problemas para a seguranza cidadá. 

O subsistema dos problemas ambientais globais garda estreitas 
relacións cos subsistemas xa vistos porque constitue unha sínte e 
de problemas técnicos, económicos e sociais que aqueixan á Hu, 
manidade e ten o seu eixo na propensión do capitalismo á des, 
trución do meio. 

O subsistema dos problemas político,militares globais ten a sua 
base nunha ampla gama de conflitos que subxacian embaixo das 
contradicións Leste,Oeste e que, agora, apareceron máis clara, 
mente e atinxiron un alto grau de viruléncia debido á incertidume 
do contexto económico, político e social internacional. Por iso 
considerarnos que o seu eixo consiste na situación de ingovernabi, 
lidade que hoxe vive o mundo. 

Outra das aristas <leste subsistema é a relacienada coa evolución se, 
guida polos orzarnentos militares -que se mantiveron a un nível 
abando alto-, debido a que os centros de investigación e laborató, 
rios nos países desenvolvidos seguen criando e experimentando con 
novas tipos de armas e, en contra do estabelecido nalguns tratados 
internacionais, non só se está a producir unha subtil proliferació~ ¿~ 
arma nuclear, se non que se poñen reparos aos tra_~~~ús e outras re, 
gulazóns sobre as armas lixeiras ~s: ~á11i:o iso seria contrário aos in, 
tereses d<;>s gran~-~~ ·~7portadores de armamentos, os cales están, case 
se'.1:'.;:é, detrás dos contendentes dos actuais conflitos. 

Este subsistema garda unha estreita relazón co subsistema dos proble, 
mas institucionais globais cuxo eixo situárnolo na actual crise do sis, 
tema institucional internacional e no cuestionamento que actual, 
mente se observa dalgunhas normas e princípios fundarnentais do 
Direito Internacional, modificacións impulsadas polas poténcias 
mundiais, as corporazóns transnacionais e os organismos interna, 
cionais controlados por estas. 

Finalmente, debe sinalarse a existéncia dun subsistema dos prob!~, 
mas científico,técnicos globais, debido aos numerosos conflitos que 
veñen desenvolvéndose en torno ás relacións científico,técnicas in, 
temacionais, relacionados coas intencións das princip;üs poténcias 
mundiais e das suas corporazóns transnacion.ais por monopolizar os 
coñecementos modernos, 8 degeqüilfbrio na distribución mundial 
<lestes coñecementos e da información mundial. Debido a este con, 
trol, estes países están a provocar un desequilíbrio na distribución da 
informacié:J. mundial, as pretensións por impór os seus critérios eco, 
nómicos, políticos, culturais e outros, e as preocupacións éticas que 
comezaron a xurdir acerca dos fins que se lle están a dar aos coñece, 
mentos científicos modernos.• 
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Chega o 
. 
inverno, 
camas nos 
corredores 
dos hospitais 
Máis camas, pero non nos co
rredores dos hospitais. Isto é o 
que reclaman estes dias os tra
balladores do Hospital Xeral 
de Vigo, que voltan verse des
bordados coa chegada das 
temperaturas máis baixas. 
''Un descensso das temperatu
ras, un aumento da hurnidade 
relativa, un episódio de ines
tabilidade atmosférica, abon
dan para que todo o sistema 
sanitário da nosa area entre 
en crise, se colapsen os servi
zos de urxéncia e v'ofvamos 
soportar incontábeis casos de 
ingresos de pacientes nos pa
sillos dos hospitais", din na 
sección de saude da CIG. 

Esta central sindical cifra en 
alomenos 300 as camas ne
cesárias para a red sanitária 
de Vigo. "O sangrante da si
tuación é que se ven repetin
do ano tras ano, unha e ou
tra vez, sen que as autorida
des sanitárias se den por alu
didas e adoiten dunha vez 
por todas solucións que ga
rantan a medio e a longo 
prazo tanto a capacidade e a 
suficiéncia dos nasos hospi
tais para facer frente a de
manda sanitária que se poida 
producir en calquera época 
do ano, como que esa asis
téncia se preste en condi
cións mínimas de intirnidade 
e de calidade, ou sexa, nunca 
nun pasillo!", sinalan. 

Máis camas públicas, princi
palmente para atender as 
crecentes necesidades de in
gresos de crónicos e de ingre
sos de media e longa están
c;_ia. Isto é que se solicita na 
Area Sul da província de 
Pontevedra. Non é a única 
colapsada es tes dias · xa que a 
Plataforma pola Defensa da 
Sanidade Pública de Lugo, 
que cumpre estes dias un 
ano, da canta da saturación 
que receben os centros públi
cos. No caso da atención pri
mária sinalan que o Sergas, 
para paliar as listas de espera 
nalgunhas especialidades, 
"abre consultas pola tarde 
presionando ao persoal que 
está en situación de interini
dade ou con contratos espe
ciais e que xa realízou o seu 
tumo, ademais os facultati
vos traballan sen persoal au
xiliar adecuado. Os enfermos 
chegan aos centros e atópan
se sen ter nengun sanitário 
que os informe e oriente; 
non hai celadores que os 
trasladen a unha camilla, a 
unha silla de rodas ou a ou
tras dependéncias", din.• 

' 
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lnvestigacións recentes aseguran 
que a contínua perda de sangue é inecesária e prexudicial 

Está a regrci pasada de moda? 
-0- A. ESTitVEZ 

No séQJlo pasado as mulleres 
menstruaban unhas cen ve
ces durante toda a sua vida. 
Hoxendia a media sitúase nas 
catrocentas. É bon perder tan
to sangue? Algúns estudos 
recentes sinalan que non é 
nen usual nen aconsellábel. 
Nos Estados Unidos traballan 
nunha píldora que limitaria a re
gra a catro veces ao ano, cada 
tres meses. O libro publicado 
en 1999 nos Estados Unidos 
baixo o título Está a menstrua
ción obsoleta? co~clue que 
as mulleres que non percu
ran quedar preñadas excusan 
de sangrar e padecer tanto. 

Elsimar M. Coutinho e Sheldon 
J. Segal son os autores deste 
traballo, publicado pola Oxford 
University Press. O primeiro é 
profesor de Xinecoloxia e Re
produción Humana na escala 
de medicina da Universidade 
Federal de Bahia, o segundo é 
un científico que traballa para 
o concello de Nova York e pa
ra a Fundación Rockefeller. 
Ambos afirman no libro que a 
"menstruación recurrente é 
inecesária e pode ser dañim~ A ór&ore da vida. Fotografia de Sam Haskins. 
para a saúde das mulleres. E , 
unha inecesária perda de san- · 
gue". Coutinho e Segal chegan 
a afirmar que canto máis tem
po a muller non menstrue máis 
posibilidades ten de evitar can
cros. 

A idea non é nova, de feito os 
anticonceptivos deteñen a ovu
lación, producindo unha hemo
rráxia menor. O mesmo inven
tor do anticonceptivo, John 
Rock, intentou facer ver que 
non se trataba dun método arti
ficial, debido ás suas crenzas 
relixiosas. Fracasou xa que a 
lgrexa Católica através de 
Paulo IV declarou en 1968 que 
todo o artificial que servira pa
ra deter a concepción non era 
aceitábel. 

Outra investigadora, Beverly 
Strassmann, da Universidade 
de Michigan, pasou dous anos 
e medio convivindo cunha tribo 
de Mali, en África, que a levou 
á conclusión de que a mens
truación nas mulleres ociden
táis non é o normal. Tanta re
gra débese aos carpos estre
sados das mulleres, di Strass
man. Ainda que os investiga
dores recoñecen que se a mu
ller tiña menos regras hai un 
século debíase a que pasaba 
moitísimo máis tempo embara
zada, tamén entenden que a 
perda continua de sangue -hai 
mulleres que chegan a usar 
unha dúce~ de compresas ou 
tampóns ao dia- pode derivar 
en anémia no mellar dos ca
sos. 

Control sobre a ovulación 

Desde nenas as mu'lleres 
aprenden que menstruar é al
go natural. "A aptitude de .~u.e _ a menstruación é un feito natu-

.• , 1 '. '1 

ral e ademais beneficioso dal
g un x·eito para as mulleres 
non ten base científica. Desde 
a antigüedade unha muller 
quedaba preñada pouco tempo 
despois de ter a regra e per
manecia libre dela durante a 
sua curta vida a causa dos 
contínuos ciclos de embarazos 
e lactáncia. É dicer, a regra re
currente é un fenómeno recen
te", din os autores de Está a 
menstruación obsoleta? Se
gundo eles, se as mulleres 
comprenderan que nen o san
gue contínuo, nen a dor, son 
necesários, xurdirian máis in
vestigacións que as axudarian 
a controlar a sua regra. Dicia a 
feminista e pioneira nos cen
tros de planificación familiar 
nos Estados Unidos, Margaret 
Sanger "nengunha muller é 
completamente libre a non ser 
que teña o control sobre o seu 
sistema reprodutivo". Coutinho 
e Segal consideran que a me
dicina deberia implicarse na in
vestigación dirixida a inibir a 
ovulación .nas mulleres. 

Máis da metade das consultas 
que receben os xinecólogos 
retírense ás desordes provoqa
das pola · regra e, sen embar
go, máis do 50% das mulleres 
que as padecen non acuden 
nunca a unha consulta para re
medialo. Coidan as mulleres 
que a dor é natural e por ·¡so 
se resisten a acudir aos trata
mentos? Os estudos recentes 
mencionados din que non; 
queda por saber que pensan 
as multinacionais de compre
sas e tampóns, cuxas investi
gacións van xustamente polo 
lado contrário. • 

Campaña 
de solidariedade 
cos Sem Temr do Brasil 

Até finais de Xaneiro, e debido á 
situación de tensión e violéncia 
que se vive no estado brasileiro 
do Paraná, a ONG Amarante 
emprendeu unha campaña de 
solidariedade urxente cos Sem 
Teffa. O conflito comezou opa
sado 17 de Novembro ao desa
loxar a policía aos labregos que 
traballaban na facenda Auga da 
Prata, nunhas terras expropia
das como improdutivas hai catro 
anos e agora devoltas aos pro
prietários mediante un decreto 
do Govemo. O 22 de Novembro 
foi asasinado un campesino e 
ao dia seguinte produciuse ou
tro desaloxo. Amarante súmase 
á campaña inciada pola oposi~ 
ción de Brasil, as centrais sindi
cais e a Asociación Nacional de 
Docentes de Universidades. Pe
den a solidariedade da Xunta 
ademais de iniciar unha recolli
da de sinaturas. • 

Obradoiro· sobre 
os valores humanos 
na Coruña 

Aministia Internacional orga
niza en colaboración coa 
Agrupación "Alexandre Bóve
da" da Coruña, e nos locais 
desta, un obradoiro baixo o 
título Valores humanos. Expe
riencia de sensibilización. Ten 
lugar os dias 15e16 de 
Decembro e será impartido 
por Mila Aariana Beutel, pro
fesora e educadora na Favela 
Vila Prudente de Sáo Paulo, 
no Brasil, e Ana Rey Cao. Du
rante estes dous dias relata
ranse experiéncias 
educativas con nenos nas fa. 
velas de Sáo Paulo, convidan
do á reflexión sobre os valo
res que moven as acclóns co
tiáns das persoas. Por esa ra· 
zón, un dos puntos lnciuídos 
son as estratéxlas para perci
bir os valores e contravalores 
da vida e tomar conscléncla. 
Máis Información no teléfono 
981244355.• 

Lugo e Vilalba acollen 
as Xornadas 
do Reino de Galiza 

Galiza Nova organiza para a fin 
de semana do Sábado 16 e Do
mingo 17 de Decembro as "Xor
nadas do Reino de Galiza", que 
este ano contan cunha visita á 
muralla de Lugo. Serán o mes
mo Sábad9 pola tarde tendo 
como gura a Felipe Arias, direc
tor do Museo do Castro de Vila
donga. Xa pola tarde e en Vilal
ba participan nunha charla con 
Anselmo López Carreira, Xosé 
Ramon Freixeiro Mato e 'Xerar
do Pardo de Vera. A xornada 
acaba en festa no pub Trébol 
con Aturuxos e Sorteiras, To/e
ache pola Perneira e gaiteiros 
de Taramundi e de Bretaña. No 
Domingo visitarase o museo lo
cal de Vilalba, e celebrarase a 
homenaxe ao mariscal Pardo 
de Cela con intervencións de 
Ruben Cela e Francisco Luís 
RodrígL¡ez. t . 
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Impulsan un manifesto que rexeita o enfoque historiográfico e pedagóxico do Ministério 

Os historiadores abren 
1 

o debate sobre a reforma das Humanidades 
-0- P. BERGANTIÑOS 

Un grupo de profesores do ám
bito universitário e do ensino 
secundário, veñen de elaborar 
un manifesto no que se critica a 
reforma das Humanidades. o 
seu obxectivo é o de abrir o de
bate público "que se está evi
tando desde as instáncias ofi
ciais" e o documento será remi
tido a todos os centros educati
vos e diferentes asociacións. 
Na sua redacción participaron 
tamén representantes da AS
PG e da Nova Escola Galega. 

O documento esta asinado, 
entre outros, por Ramón Villa
re s, Xoán Carlos Bermejo , 
Xusto G. Beramendi , Xesus 
Balboa, Lorenzo Fernández 
Prieto, Fernando Acuña, Xosé 
Armas, Ramón López Facal, 
Bieito Alonso, Fernandez Ca
rrera e Francisco Coba. Estes 
historiadores indican que os 
contidos seleccionados no bo
rrador do Ministério, ao que ti
veron acceso extraoficialmen
te, son "portadores dunha vi
sión liñal da evolución das so
ciedades" e están "cargados 
de eurocentrismo". Din que 
"este tipo de programas tam
pouco permite que o profeso
rado preste a atención necesá
ria a desenvolver a compren
sión en profundidade de todos 
os feítos e procesos sobre os 
que se ve abrigado a traballar" 
e que o alunado "abrumado 
por uns contidos pouco conec
tados coas suas preocupa
cións, non se sentirá retado a 
formar xuízos próprios". 

O documento apresentouse o Luns 18 de Decembro na Faculdade de História en Compostela. 

"Obsoleta" é segundo estas es
pecialistas a visión historiográ
fica que inspiran os novos pro
gramas. "Proponse un coñeci
mento histórico centrado nos 
grandes personaxei, nos acon
tecimentos e na cronoloxia es
quecendo que a História é, fun
damentalmente, unha forma de 
interrogar o pasado para bus
car respostas aos problemas 
cos que se enfrentan as socie
dades no presente". Por outra 
banda manteñen que con esta 

reforma se quer perpetuar "un
ha visión da História, herdeira 
da historiografía nacionalista 
española e pouco adecuada 
para a formación de cidadáns -
que viven nun mundo cada vez 
máis global, multicultural e mu-
tiétnico". · 

Os historiadores manteñen que, 
pala extensión do temário, a 
proposta ministerial está en 
aberta contradición coa preten
dida ampliación dos coñecimen
tos históricos do alunado. O 
MEC que determina o 55% dos 
contidos, formula 16 extensos 
temas con 60 epígrafes e o pro
fesorado apenas contará con 
máis dunha sesión de clase pa
ra tratar cada punto. . 

"O arcaísmo historiográfico co
rrespóndese pois con esta des
fasada perspectiva pedaQóxica 
·na que frente aos valores for
malmente enunciados nos ob-

xectivos, o alunado verase 
avocado a aceitar de forma 
acrítica una contidos exausti
vos que so lle cabe memori
zar", engaden. 

O manifesto recolle que o pro
cedimento seguido polo Minis
tério estivo caracterizado pola 
auséncia de consultas públicas 
aos colectivos de historiadores, 
expertos en educación e profe
sores, secretismo na elabora
ción e no manexo do borrador 
e busca do consenso político 
ao marxe dun debate público. 
Segundo os seus asinantes "a 
obstinación do MEC só pode 
explicarse por unha idea pre
concebida e errónea, a de que 
nas aulas e concretamente nas 
clases de História, é onde o 
alunado aprende unha ideolo
xia nacionalista". 

Pero para os historiadores o 
sistema educativo xoga un pa-

pel secundário na formación 
ideolóxica dos-estudantes, e a 
sua incidéncia nos valores so
ciais é limitada en comparación 
coa influéncia do entorno fami
liar, doutros grupos de referén
cia ou dos méios de comunica
ción. "Abonda lembrar -enga
den- a escasa eficácia lograda 
no pasado polo adoutrinamen
to promovido desde o sistema 
escolar franquista. Sen embar
go esta teimuda porfia en por o 
acento nunha determinada 
concepción histórica da nación 
acrecenta obxectivamente o 
perigo de enfrentamento políti
co nas aulas a que, previsibel
mente, se lle oporá con similar 
lexitimidade democrática unha 
concepción alternativa". Se-

. gundo eles "lonxe pois de lo
grar a pretendida difusión de 
valores comuns, esta contrare
forma do ensino da história po
de contribuir a incrementar a 
factura social".• 

O BNG di que o Arquivo do Estado está colapsado e dificulta o tr?ballo dos investigadores 

Peden a. devolución a Galiza da documentación histórica 
-0-P.B. 

Para facilitar o traballo de inves
tigación histórica, o BNG ven de 
apresentar unha iniciativa no 
Congreso na que solicita a de
volución a Galiza dos fundos 
cu~todiados polo "Archivo Histó
rico Nacional". O seu autor, o 
deputado Francisco Rodríguez, 
pede tamén o traslado da docu
mentación procedente do De
partamento Marítimo de Ferro!. 

dos seus depósitos e os fundos 
acumúlanse no Arquivo Xeral da 
Administración, que foi criado co
mo unha instáncia intennédia. 

Desta situación dá conta na 
sua iniciativa o deputado do 
BNG, Francisco Rodríguez, 
quen sinala que pésie á con
xestión que provoca,-o Arquivo 
Histórico "obstínase en gardar, 
avaramente, diversos fundos 
de institucións eclesiásticas, 
pias e asistenciai,s proceden-

Segundo estabelece un decreto tes na sua maior pa(te de ex-
do ano 1969 os-documentos de pólios realizados nos arquivos 
valor histórico teñen como desti- , das delegacións de Facenda e 
no final o "Archivo Histórico Na- .contadurías provinciais", é di
cibnal". Na actualidade, esta insti- cer, documentos fundamentais 
tución ten esgotada a capacidadé "--".'para o estudo da História. 

Rodríguez, que fala tamén da 
dificuldade para acceder aos 
fundos -xa que para coñecer o 
seu contido o investigador ten 
que consultar diferentes inven
tários-, pede, prévio acorde 
coa Xunta, a sua transferéncia 
aos arquivos históricos provin
ciais da Coruña, Lugo, Ouren
se e Ponfevedra. O deputado 
solicita tamén o traslado a Fe
rro! da documentación envia
da polo Departamento Maríti
mo desta cidade ao Arquivo 
Xeral da Marina -entre 1950 e 
1968 e que segue sen inven
tariar-, a da mesma proce
déncia integrada na sección 
Marina do. Arq,u.ivo Xeral da 
Admin.istrá.dón e ~a corres'po'n·-- , 

dente aos anos 1936 e 1939, 
custodiada no Servizo Históri
co da Armada. 

Seis mil pergaminos 

Na iniciativa, a formación na
cionalista retírese tamén aos 
máis de 6.000 pergaminos sus
traídos nos anos vinte do arqui
vo da Delegación de Facenda 
de Ourense e levados ao arqui
vo catedralício d~sta cidade, on
de se conservan na actualidade. 
Rodríguez solicita que se resti
tu an ao Estado e ao Arquivo 
Histórico provincial de Ourense, 
lugar no que se conservan os 
fµndos .histpriyo? da De,le'g~qión 
de Facer'ldq:+- '·'·' '., ·"" ·· · 
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O FÍO DA LINGUA 

Bicos e 
beixos 

O latín utilizaba a palabra os
culus (que literalmente signi
ficaba "boquiña") pai:a deno
minar o signo de afecto ou de 
saúdo que dá unha persoa 
pausando os beizos na fronte 
ou na cara doutra. Un bico 
lixeiro e casto. Para os bicos 
de amor e de pracer prefería 
utilizar outra palabra: basium. 
Co tempo, osculus quedou re
legado e o seu descendente 
en galega e outras lIT:iguas ro
mánicas emprégase só a un 
nivel culto. Foi basium o que 
se mantivo e del procede o 
noso beixo. 

~:laxe. en galeg0-existen va,,-_ __ 
rías palabras para expresar ese 
acto, e non é beixo a máis es
pallada. O seu uso está redu-
cido a determinadas zonas, e 
mesmo nelas os falantes máis 
novos tenden a substituíla 
por bico, a forma triunfante 
en Galicia, en canto que en 
portugués a forma practica
mente única é beijo. 

T amén ternos, en galega, cun
ha presencia moi minoritaria, 
a palabra chucho, derivada do 
verbo chuchar, que ten un sen
tido ben expresivo. 

A palabra bico ven do latín 
serodio beccus, palabra de ori
xe céltica, que inicialmente 
denominaba o bico das aves, 
maiormente dos-galos. Por 
metáfora, pasou a denominar 
o fuciño e a boca dos outros 
animais e mesmo das persoas, 
sentido que conserva en gale
ga cando falamos do bico do 
parco ou lle dicimos a alguén 
¡Pecha o bico! E, finalmente, 
o ~ímbolo de agarimo, amor 
ou pracer consistente en to
car a outra persoa cos beizos 
ou xuntalos cos seus, cha
mouse un bic;o. 

A partir da significación do · 
bico das aves, ternos en galega 
a bicada, o alimento que os pa
xaros levan no bico para as 
súas crías, e de aí naceu a ex
presión coller bicada, é dicir 
"apañar cartas ou beneficios". 

Pero, ademais, a partir de bico 
coa idea de algo saínte, en 
punta (e de aí bicudo) temas -o 
bico dunha xerra, por onde 
verte o líquido, o bico dunha 
fonte, o tomo ou picha por 
onde bota a auga, ou o bico do 
queixo, a puntiña nos de de
terminada forma . E máis ta
mén ternos a biqueira, ou pun
ta do zapato. Lembremos que 
dar unha biqueira ou biqueirón 
é expresión do fútbol. 

E non sería estraño que as 
xustamente nomeadas bicas, 
doces feítos con fariña, ovo, 
azucre e manteiga, estiveran 
emparentadas co bico (lembre
mos a bicada). Cando menos, 
polo sabor, a causa resulta 
evidente. Pero, por prudencia, 

. non aseguraremos nada, debe
mos andar nos bicos dos pés, • 
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Considérano unha imposición e unha crítica xeral a todo o nacioaali~mg basca 

Nacionalistas e Izquierda Unida 
négan• a secundar o pacto bilateral PP·PSOE 

- . . ::__-_- - ~ ' 

'* x.c. 

O aéordo asinado por Aznar, 
Zapatero e Arenas, a mañá 
do Martes 12 n~ Moncloa, su
pón unha mudanza na estra
téxia antiterrorista das duas 
forzas estatais máis fortes e 
un balón de osíxéno para o 
Governo nun momento en 
que a sociedade, tras o asesi
nato de Ernest Lluc;h, reclama
ba pór o diálogo entre todas as 
forzas políticas como priorida
de prévia a calquer solución. 

Despois de case vinte dias de· 
negociacións, o texto acordado 
entre q PP e PSOE xuntou unha 
escolma de anteriores acordes 
interpártidários, pero facendo pi
votar na necesidade de camiñar 
máis a unha solución policial 
que a unha saida política do te
rrorismo, segundo foron aclaran
do os. interlocutores nas xoma
das seguintes. Esa é a diferén
cia principal, básica, coque se 
dicia en Ajuria Enea, que consi
deraba que unha vez criadas as 
condicións debiase buscar un fi
nal dialogado da violéncia. · 

Coalición Canária e Partido Andalucista aderíronse ao 
1docum~to PP-PSOE. Na fotografia, Arenas e Zapatero asinan o documento. 

Pero os puntos do aco.rdo; que 
outras forzas parlamentares de
clararon dispostas a asumir ape
sar do método excluinte de nego
ciación, non son os principais ob: 
xectos de análise, senón o pre
ámbulo do pacto que é un ataque 
en toda regra á política de pacifi
cación do PNV e EA -que des
pois de Lizarra lograron quince 
meses sen atentados-, e unha 
asunción polo PSOE das teses 
do governo Aznar, que procura 
insistentemente unha perversa 
identificación nacionalismo-ET A. _ 

O acordo, titulado "Palas liberda- -
des e contra o terrorismo", expre
sa o diagnóstico das duas forzas, 
pero non propón nengun horizon
te de final da violéncia. Avisan 
que o terrorismo é un problema 
de estado: que non se pode admi
tir vantaxe política obtida da vio
léncia; que a política .penitenciária 
forma parte da estratéxia de per
secución; que hai que insistir no 
isolamento ·internacional e que to
da acción lexislativa, de mobiliza
ción cidadá ou de cooperación in
ternacional, vai ser coordenada 

entre as duas forzas que crian un
ha comisión de ~eguimento espe- · 
cífica para estes-temas. 

O preámbulo vai dirixido en ex
clusiva a pór condicións a .PNV 
e EA para calquer diálogo, esi
xindo a condea do Pacto de Li
zarra como condición prévia a 
calquer acordo ou pacto institu
cional, o que alguns interpretan 
como unha verdadeira estraté
xia eleitoral conxunta mesmo 
cun apoio a Nicolás Redondo 
como futuro lehendakari. 

División democrática 

O acordo bilateral, qúe o próprio 
Zapatero di que non está pensa
do para recibir novas firmas, non 
foi aceitado por nengunha forza 
política parlamentaria máis. Tan
to IU, forza estatal excluida de to
do contacto, como todos os gru
pos nacionalistas (CiU, PNV, EA I 

e BNG), xa aseguraron que, 
compartindo aspectos do docu
mento, non están dispostos a 
que se inclua unha condea a for
zas polf ticas democráticas e de 
governo como o PNV e EA. Asi o 
expresou Jordi Pujol, cuxa posi
ción non foi dubitativa en nengun 
momento, e mesmo anunciou un 
respaldo público ao PNV entre
vistándose cos seus dirixentes. 

O BNG considera que o feito de 
·marxinar ás outras forzas parla
mentárias "é unha clara viola
ción da filosofia constitucional 
que estabelece unha democrá
cia pluripartidista, e non un bi
partidismo, como forma de ex
presión democrática da socie
dade". Os nacionalistas gale
gas, que se manifestan a pral 
dun Acordó contra o terrorismo 
de todas as forzas democráti
cas, entanden que só debe ex
cluir aos que pratican a violén
cia "sen propostas partidistas 
de clara finalidade eleitoralista 

· ( ... ) Esperamos que PP e PSOE 
non contribuan coa sua prepo
téncia e partidismo excluinte a 
facer menos democrático o fun
cionamento das institucións, a 
pechar vias de diálogo entre os 
partidos democráticos e moito 
menos a facer do terrorismo un
ha arma para tirar proveito polí
tico, eleitoral ou partidário". 

A trastenda do acord~ 

O PNV fixo unha análise por
menorizada do pacto PP-PSOE, 
lembrando que foron estas for
zas quen o 17 de Marzo do 98 
racharon o Pacto de Ajuria . 
Enea, "tras o incumprimento rei
terado durante 1 O anos do seu 
espírito e contido q_ue o PNV 

( Emperador Aznar 

respeitou escrupulosamente". 
Os jeltzales non aceitan a afir
mación de que PNV e EA paga
ron un prezo a ET A para porlle 
fin á violéncia, consentindo a 
imposición da autodetermina
ción; e lembran que ese direito 
de autodeterminación ''foi apro
bad o per maioria absoluta no 
Parlamento Basco o 15 de Fe
breiro de 1990, governando da
quela en coalición PNV e 
PSOE". 

Seguñdo a interpretación do par
tido de governo en Euskadi ao 
PSOE interésalle "sustraer o te
ma do terrorismo do tráfico e des
puta eleitoral española, porque o 
controla e aproveita o PP e eclip
sa a vida política española impe
dindo ao PSOE praticar oposi
ción". O PP lograria "un colchón 
que amorteza o desacougo dos 
cidadáns e ó desgaste do gover
no do PP ante os reiterados ga
doupazos violentos e a falta de 
perspectivas de solución". 

O portavoz de HB, Arnaldo Otegi, 
considera que o pacto é unha au
téntica "declaración de guerra" 
contra o abertzalismo e volveu 
emprazar ao PNV para que defi
na "se está co constitucionalismo 
e o estatutrsmo ou coa soberania 
dunha Euskal Herria unida".• 

Se as fronteiras devalan entre .as distintas 
opcións políticas nas sociedades ocidentais 
homologadas como tais, inevitabelmente 
emergulla como alternativa diferenciadora 
o perfil do líder. Isto é: o que importa é 
quen manda, quen ordena, quen dirixe, 
quen lidera. O cesarismo non é unha dexe, 
neración deste réxin\e político: é a sua 
eséncia. O povo norteamericano que vota 
(a minoria satisfeita da que fala Galbraith) 
gosta de Clinton e da sua administración, 
pero parece que confia máis en Bush do que 
en Gore (un é un vaqueiro babiolo co que 
se pode tomar unha cervexa, o outro un 
prosma lixeiramente fachendoso que apren, 
deu a sorrir durante a campaña eleitoral). É 
o líder o que desequilibra, porque no que di 
respeito ás vellas cuestións da política clási, 

ca (todo iso ·do modelo de sociedade, do re, 
p·arto do poder e da riqueza) vivem.os na era 
das diferenzas indistinguíbeis, das distáncias 
infinitesimais entre os que aspiran a seren 
entronizados e a cumpriren trienios para no 
futuro impartir conferéncias por toda a par, 
te mundial, na compaña de Gorbachov ou 
de González. 

--bettrasposición ao comun dos mortais. Son 
eles, si, e non os povos que din representar; 
son eles porque acoden a Niza, ou Maas, 
tricht, ou a Amsterdam, sen previamente 
pasaren polos Parlamentos· a explicar nada 
de nada; son eles, porque hai tempo que 
eles son os soberanos, os que din o que hai 
e o que non hai que delegar. 

E como son os líderes os que mandan, son ' 
os líderes os que deseñan o reparto do po, 
der na UE. Os prntagonistas son Chirac, 
Aznar, Blair, Schroeder. Infadigábeis nego, 
ciadores, renartes estrategas, insomnes ca, 
paces de non pegaren ollo durante horas· 
para non deprimiren ás suas opinións públi, 
cas respectivas, exexetas de textos ilexíbeis 
e de combinacións aritméticas de improbá, 

E entre eles cintila con luz própria o empera, 
dor Aznar: déspota coas tribos da Península, 
amigo dos seus amigos (un dia Blair, outro 
Schroeder) en Europa. " 

Aznar regala fora a soberania que nega den, , 
tro. E o povo non é que non sexa o que . 
máis ordena, é que sinxelamente non se in, 
teira de nada.+ 

14 DE DECEMBRO DE 2000 

O PP rexeita 
·reclamar o traslado 
do Tireless 

Coa excusa de que España 
poderia ser responsábel 
dun acidente no traslado, o 
ministro Josep Piqué 
rexeitou unha proposta para 
demandar a marcha do 
submarino británico que 
está a repararse en 
Xibraltar. Mentres a 
oposición, e nomeadamente 
o PSOE e o Partido 
Andalucista, criticaba as 
contínuas contradicións nas 
que incorria o Governo, o 
PP acusou á oposición de 
criar alarma. Ademais, 
existe o temor de que a 
base de Xibraltar poda 
converterse nun porto de 
reparacións deste tipo de 
buques nucleares. A 
petición do PSOE e do PA 
era obrigar ao Reino Unido 
a definirse entre manter 
unha boa relación con 
España ou non.• 

Uberdade condicional 
para un membro 
dos GAL 

A interpretación da 
lexislación para os 
terroristas da ET A é 
diferente que para os 
terroristas do GAL. Un 
destes últimos, o ex 
policia Michel Domínguez, 
condenado a cento dez 
anos de prisión, quedará 
en liberdade condicional a 
fin de mes "por ter 
cumprido as tres cuartas 
partes da condena e ter 
un pronóstico favorábel 
de reinserción". É o 
último condenado do GAL 
en sair en liberdade. 
Resulta peculiar o 
cómputo de penas neste 
caso, xa que Domínguez 
foi condenado en 1991 a 
108 anos e en 1998 a dous 
anos e catro meses. 
Contado, os xuices 
interpretan que xa 
cumprlu tres cuartas 
partes da pena.• 

Os· gadeiros portugueses, 
en contra da entrada 
de carne brasileira 

Os gadeiros lusos de razas 
bovinas autóctonas 
denunciaron a entrada 
indiscriminada de carne de 
vaca procedente do Brasil. 
Segundo os produtores de 
Portugal, a Unión Europea 
non está a controlar 
axeitadamente as 
importacións 
sulamericanas. A pesar de 
que o presidente da 
'Federación de Gadeiros, 
Francisco Carolino, admitiu 
que coñece as garantias da 
produción tradicional 
brasileira, dixo que non se 
fia dos seguintes pa~os no 
proceso de envasado e 
transporte até Portugal. 
Carolino adiantou que os 
gadeiros van demandar do 
Ministério dé Agricultura 
exaustivos controis sobre as 
importacións alimentárias 
para evitar novas fraudes 
aos consumidores.• 
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. Os partidos maioritários acrecentan o seu poder fronte aos nacionalistas na nova cámara 

As nacións sen Estado, castigadas no Tratado de Niza 
-0- G. LUCA 

A Representación das nacións 
sen Estado terá un prezo en 
votos máis alto no Parlamento 
da EU dos 27 acordado en Ni
za, ao castigar o novo sistema 
de representación aos parti
dos nacionalistas. · Galiza, 
cunha povoación maior ca de 
Letónia poderia colocar só 4 
deputados na cámara. amplia
da, fronte a 8 do novo sócio 
báltico. Malta, con 379.000 
habitantes terá cinco escanos 
e Chipre, con 752.000, seis. 

Os resultado dos últimos comí
cios europeus proxectados so
bre as previsións do Tratado de 
Niza deixarian sen un dos tres 
escanos actuais a CiU, farian 
perder un á Coalición Europea, 
que actualmente ten dous , e 
de ixarian sen o seu ao BNG 
(por a penas por 16.607 votos). 

"Fica reducida a poténcia e a ca
pacidade de representación dos 
pavos e dos cidadáns, ainda que 
aumente o número de Estados, 
pero non por isa somos en abso-
1 uto derrotistas porque o BNG 
estará representado no novo 
Parlamento con toda segurida
de", comento u o parlamentario 
nacionalista Camilo Nogueira. Os pequenos estados terán no 

0

Parfomento europeu máis importáncia que nacións sen estado con moita máis importáncio. 

Estado ainda que o designio do 
neo españolismo ráncio sexa o 
de acabar coas nacionalidades". 

Estados grandes (os antes cita- · 
dos máis España e Polónia) ce
desen votos aos medianos. 

-

Reparto de escanos no novo 
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XAN CARBALLA 

-O deputado que primeiro pro
nunciou o nome de Galiza no 
Parlamento de Estrasburgo, pa
ra escándalo dos representan
tes de partidos estatais elexidos 
con votos galegas de obedién
cia ao Governo Central, dixo 
que será necesário que o Esta
do lexisle para a UE ampliada a 
opción dunha representación 
mínima ou dacordo co censo 
das comunidades autónomas. 
"Máis que os estados pequenos, 
que alguén apresenta como 
perdedores no novo Tratado, as 
prexudicadas serán as nacións 
dentro dos Estados grandes. 
Escócia, por exemplo, pode pa
sar de ter dez a oito deputados. 
Un Estado pequeno como Dina
marca, con pouco máis de cinco 
millóns de habitantes, terá den
tro da U E moito máis peso que 
Catalunya. Redúcese a repre
sentación parlamentar de habi
tantes por Estado e a Cámara 
ampliada non vai aumentar a 
sua capacidade lexislativa". 

A pirámide invertida Camilo Nogueira criticou que na 
negociacion do Tratado se igno
rase o Parlamento para dar pro
tagonismo ao sistema da Confe
réncia lnter-govemamental (CIG), 
que ten un procedimento opaco. 
"No Tratado de Niza, os princí
pios de democrácia e transparén
cia sacrificáronse áos intereses 
dos Estados", comentaron Alian
za Livre Europea e os Verdes no 
Parlamento europeu. "Oeste xeito 
o Tratado nace sen que po!da 
atender os requerimentos da 
ampliación. Os xefes de estado e 
de govemo camparon cunha pre
ocupante falla de valor e visión 
para construir a Europa do futuro 
e preferiron actuar· conforme as 
regras do poder.+ 

Parlamento Votos no Consello 

Na unión de 27 Estados, Espa
ña cederá 14 escanos para ficar 
con só 50, o que significa que 
perde un 22% da sua delega
ción no Parlamento da UE ou 
que conservará o 78% dos es
canos. Porén, na cámara am
pliada o Partido Popular español 
conservaría un 85% da sua re
presentación como resultado de 
extrapolar os votos de 1999. Ao 
feito. de resultar castigadas as 
formacións nacionalistas haberá 
que sumar o prémio relativo pa
ra os partidos maioritários. 

Camilo Nogueira califica o Tra
tado de Niza de purga anuncia
da para a ampliación. "Porén a 
batalla comezará de aqui ao 
,2004 porque tanto no novo re
parto de votos no Consello co-
mo na composición do Parla
mento deixouse sentir un vento 
de fronda contra o arranxo entre 
Estados e aí é onde podemos 
xogar un papel as nacións sen 

Na definición de Chirac, a acu
mulación de poder da Europa 
dos Estados como arte do posí
bel, provoca a protesta de Por
tugal contra o reparto de votos 
no Consello e a minoría de blo
queo operativa só para os catro 
grandes (Alemaña, Gran Breta
ña, ltália e Franza). A visión da 
Europa dos 27 coma unha pirá
mide invertida na que a prepo
téncia dos Estados grandes é 
evidente, provoca tamén as pro
testas de Bélxica, Austria, Sué
cia, Finlándia e Grécia que esti
veron a piques de frustrar o Tra
tado. Para abrir o carreiro atui
do, Franza propuxo que os seis 

Nogueira, Ortuondo e Knorr 
abandonan o Parlamento 
en protesta contra Savater 
Cam·ilo Nogueira, do BNG, 
Josu Ortuondo, do PNB e 
Gorka Knorr de Eusko Alkar
tasuna abandonaron a cáma
ra de Estrasbyrgo ao culpar o 
profesor de Etica Fernando 
Savater as autoridades na
cionalistas de Euscadi do cli- · 
ma político actual. 

O profesor Savater recebia 
· en nome· da formación políti
ca Basta Ya o prémio Sajarov 
do Parlamento Europeu en 
rece ~ ecemento polo labor na 
defensa dos direitos huma
nos. O gal~no está dotado 
con 50.000 euros e entrégase 
a .unha persoa ou organiza
cion que salientase na defen
sa humanitária. 

O grupo dos Verdes/Ela consi
derou "inaceitábel a utilización 
dunha sesión solene do Parla
mento para atacar publica
mente partidos democráticos; 
constitucionais e lídimos con 
presenza na Cámara. Nesta 
clase de sesións non está 
contemplada a oportunidade 
para debater ou replicar cal
quer acusación polo que de- · 
ploramos e condenamos o 
ataque do señor Sav.ater ao 
PNB e a EA. Non pode ser 
que o-señor Savater diga que 
o diálogo permanente entre os 
partidos políticos é a clave da 
democrácia e despois ataque 
aos partidos democráticos do 
País Basca que defenden esta 
clase de diálogo".• 

Actuais Na ElJ dos 27 Actuais 

Alemaña 99 99 10 
Gran Bretaña 87 72 10 
Franza - 87 72 1Q 
ltália 87 72 10 
España 64 50 8 
Polónia - 50 -
Roménia - 33 -
Holanda 31 25 5 
Grécia 25 22 5 
Chéquia - 20 -
Bélxica 25 22 5 
Hungría - 20 -
Portugal 25 22 5 
Suécia 22 18 , 4 
E}ulgária - 17 -
Austria 21 17 4 
Eslováquia - 13 -
Dinamarca 16 13 3 
Finlándia 16 13 3 
Irlanda 15 12 3 
Lituánia . - 12 -
Letónia - 8 -
Eslovénia - 7 -
Estónia - 6 -
Chipre - 6 -
Luxemburgo 6 . 6 2 
Malta - 5 -
Total 626 732 - 87 

. 

Minoria de bloqueo . 

Actual: 26 votos. (29,89%) 
Na EU dos 27: 91 (máis do 38%) 

~ínimo de tres países: 

Alemaña Gran Bretaña e Franza 41,61 
Alemaña Gran Bretaña e ltália 41,33 
Alemaña Franza e ltália 41,27 
Alemaña Reino Unido e España 37,54 
Alemaña Franza e España 37,48 
Alemaña, ltália e España 37,20 
Gran Bretaña, ltália e España 32,46 
Franza, ltália e España 32,40 

Na EU dos 27 

29 
29 
29 
29 
27 
27 
14 
13 
12 . 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 

7 
7 
7 
7 

- . 7 
4 
4 
4 
4 
4 
3 

345 

• 
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Os reveses xudiciais colocan os demócratas nunha lida estéril 

Gore detén o reconto manual de votos en Florida 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

A desputada e surrealista 
carreira cara á Casa Branca 
poderia ter o seu final ben 
pronto. Os fallos xudiciais 
dos últimos dias, tanto en 
Florida como en Washing
ton, puxéronlle as cousas 
moi difíciles para Albert Gore, 
cada vez máis desilusionado 
na loita con George_W. Bush. 

O Tribunal Supremo dos Esta
dos Unidos nen xogou nen deu 
cartas na partida pola presidén
ci a do país. Nunha complexa 
decisión, revocou o pedimento 
de novo recento manual dos vo
tos de Florida que fixera o Su
premo dese. estado. Mais, ao 
tempo, devolveu o caso ao tri
bunal de Tallahassee para que 
este estude unha nova solución. 

Segundo os expertos xurídicos, 
o fallo do Supremo de Washing
ton deixa a Bush ás portas da 
Casa Branca e condena a Gore 
ao dilema de continuar nunha 
batalla cada vez máis estéril ou 
recoñecer a sua derrota, ainda 
cando sabe con certeza que non 
está claro que o seu rival conse
guira máis votos ca el. Nas ho
ras finais do prazo contemplado 
pola lei para rematar o reconto 
-que coi.ncidiron co feche da 
edición deste periódico-, os ase
sores demócratas estudaban cal 
é o mellor modo de afrontar a 
mudanza na situación política. 

O xefe de campaña de Gore, 
William Daley, informou da deci
sión de Gore de suspender o re
cento manual de votos en Flori
da, supervisado por un comité 
demócrata. Outro dos seus lu
gartenentes, Edward Rendell, 
recomendoulle ao candidato, en 

Albert Gore. 

círculos privados, que abando
nase e recoñecese a Bush co
mo vencedor. Na decisión pode 
ter moita importáncia a determi
nación sobre o asunto de Bill 
Clinton, quen se reuniu co seu 
ainda vicepresidente para reco
mendar 11 e o mellar xeito de 
comparecer diante da opinión 
pública sen dar imaxe de mal 
perdedor. 

O labirinto das togas 

Nun mar de recursos e contra
rrecursos, o fallo do Supremo 
deixou os mellares bufet~s dos 
Estados Unidos con milleiros de 
interrogantes na cabeza. A sen
téncia, aprobada por sete .dos 
nove maxistrados, considera 

que o reconto manual é incons
titucional, ao considerar que ra
cha o princípio de igualdade en
tre os votantes (a maioria votou 
electronicamente). Ademais , 
dada a urxéncia da escolla do 
novo presidente, un novo pro
ceso non poderia gardar as pre
misas necesárias. 

A confusión xudicial na que es-· 
tán sumidas estas acidentadas 
eleicións ten a sua concreción 
nas palabras do maxistrado 
John Stevens, quen apontou un
ha senténcia absurda pero prag
mática no recámbio presiden
cial. "Seguramente non dare
mos nunca co vencedor dos co
mí cios, pero sabemos xa con 
claridade quen é o perdedor." 

\ 

Posibelmente, se Gore non reti
rase os seus recursos, o Tribu
nal de Florida tomaría unha de
cisión radical e rápi.da, conven
cidos de que andar a xogar coa 
pataca quente é moi negativo 
para a imaxe mundial do país e 
está a afectar decisivamente 
aos mercados búrsátiles. 

O sorriso de Bush 

Entretanto, o candidato republi
cano garda un sepulcral siléncio 
mentres estuda os segredos de 
Estado que de pouco a pouco 
lle van transmitindo desde o 
Pentágono. Case que non sae 
na televisión e excusa de falar 
da loita xudicial, convencido po
los seus asesores de que a me
llor postura no asunto é esperar 
sentado a que Gore lle deite ao 
pé do seu escano todas as suas 
reivindicacións sobre o trono da 
primeira poténcia mundial. 

A equipa de Bush considera 
plausíbel continuar a aproxima
ción a importantes nomes do 
Partido Demócrata para integra
los no seu gabinete e evitar unha 
fractura social que poderia ser 
moi problemática unha vez inicia
do o seu mandato. En contra do 
ainda governador de Texas está 
a impresión social de que a sua 
vitória está viciada, polo que é 
probábel que non repita candida
tura dentro de catre anos. 

Por se acaso o demócrata er
gue a bandeira branca, Bush or
denoulle ao seu irmán Jeb, go
vernador de Florida, que nome
ase, através da sua Secretaria 
de Estado, os 25 compromisá
rios (todos eles republicanos) 
que o réxime eleitoral norteame
ricano contempla como eleitores 
finais do presidente.+ 
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Acordo de paz 
entre E~opia e Eritrea 

Tras dous anos de intensa 
guerra, os presidentes de 
Etiopía e Eritrea asinaron 
un acordo de paz que 
facilitará a reconstrución 
dos dous países. A guerra, 
case imediata á 
independéncia de Eritrea, 
incrementara a grave crise 
económica que padecen 
as duas nacións. O 
petróleo estaba na orixe 
dunha guerra na que 
Eritrea ademais de 
protexer esta riqueza do 
subsolo , defendía o seu 
direito a controlar a 
navegación do Mar 
Vermello. Etiopia, pola sua 
banda, buscaba unha 
saida ao mar, xa que 
despois da independéncia 
quedou sen a saida ao 
mar.+ 

Os presos de La Tablada 
cumpren 100 dias 
en folga de fame 

Doce dos trece presos 
condenados polos feitos 
do cuartel de La 
Tablada, en Arxentina, 
cumpriron o pasado 13 
de Decembro 100 dias en 
folga de fame. Os 
reclusos exixen asi a 
repetición do xuízo ao 
que foron submetidos e 
a aclaración dos feitos 
acaecidos en 1989, tal e 
como demandou en 1997 
a mesma Organización 
de Estados Americanos. 
Os presos de La Tablada 
están acusados de tomar 
o cuartel de infanteria do 
mesmo nome para 
impedir un suposto 
golpe de estado militar. 
Na represión do Exército 
morreron 39 persoas e 
trece membros do 
Movimiento Todos por la 
Patria foron 
encarcerados. Vários 
persoeiros reclamaron 
do governo arxentino 
unha negociación cos 
presos e o remate deste 
conflito.t 

A esquerda obtén 
o 67% dos votos 
en Romania 

Os social-demócratas 
romaneses -en Europa 
ocidental baptizados como 
"ex comunistas"- obtiveron 
unha vitória aplastante na 
segunda volta das eleicións 
presidenciais, celebrada o 
Domingo dez de 
Decembro. Aind~ que nas 
lexislativas do pasado mes 
de Novembro o 
ultradireitista Corneliu 
Vadim Tudor conqueriu 
unha suba de votos 
significativa, o social
demócrata Ion lliescu será 
presidente co 67% dos 
sufráxios. Mália a campaña 
contra lliescu en Europa 
ocidental, o novo 
presidente anunciou que 
acelerará as ref armas para 
integrar a Romanía tanto 
na Unión Europea como na 
OT~N: + 

' ·~ ' 

14 e 

Fe 
Xa 
go~ 

un 
Re1 
nos 
viv< 
tev1 
unl 
car 
gar 
a ri 
de 
mo 
áp1 

E < 
cul1 
ba: 
caf 
e e 
Du1 
tro 
pa: 
ani 
ver 
tiñ 
COI 

Fra 
zol 
tra: 
Cu 
xec 
za 
do 
no. 
coi 
me 
e e 
ca1 
pe 
o ti 
gor 

Fa 
far 
no 
01 

me 
de 
me 
ve 
ca 
qu 
m• 
re1 
de 
im 
ga 
ga 
gu 

SE 
cu 
qu 
rri1 

A~ 
tol 
tir 
mi 
e 1 
ca 
dE 
pé 
ne 
Ol 
c 
ne 
ci; 
m 
ge 
p, 
ae 

o 
ni 
B 
p1 



14 DE DECEMBRO DE 2000 

Ferrin e Pontevedra 
Xa de por si é ledicia ler os arti
gas de Ferrin para canto máis 
un recente sobre o Carabela. 
Rememorando as vivéncias da 
nosa cidade que el viviu, crónica 
viva do cariño que sinte por Pon
tevedra e que a nós vóltanos a 
unha época de nostálxia, de 
cando nave-
gar era cruzar 
a ria na barca 
de Pla para ír- Femn é un dos 
monos bañar 
á puntada. mellares 

E a aventura 
cultural atopá
b as e entre o 
café Moderno 
e o Carabela. 
Dun sítio a ou
tro atopabas 
paseando en 
animada con
versa a Agos
t i ñ o Portela 
con António 
Fraiz, a Odrio-

cronistas, de 
vivéncias e da 
históriade 
Pontevedra polo 
cariño que 
profesa á nosa 
cidade. 

zola coa sua Camélia, nas fies
tras do Saboy a rexia figura de 
Cuña Novás, e no médio do tra
xecto a praza da Ferrería (a pra
za máis bonita do mundo segun
do Ferrin), nos dias de cru inver
no, cando a brétema da melan
colía enche os corazóns, a loco
motora das castañas dando cor 
e calor á praza, e na primavera, 
cando os raías do sol douran as 
pedras coma marmelo maduro e 
o tempo da festa dos maios, pre
goeiros do bon tempo. 

Fala Ferrin no errado artigo das 
fontes de ferro fundido, e imaxi
no a ledicia que vai levar cando 
o vindeiro 17 de Agosto na re
modelada e emblemática praza 
de Curros Enríquez, a carón do 
monumento a Alexandre Bóveda 
vexa unha fonte restaurada colo
cada no medio da praza, lugar 
que lle corresponde segundo a 
memória resgatada das postais 
recuperadas do magnífico libro 
de Xosé Enrique Acuña "Belas 
imaxes de Pontevedra" nese lu
gar .de referéncia para todos os 
galegos que non esquecen nen
gun ano dos seus mártires. 

Seria bonito que tamén alguén re
cuperase os carteis de cinema 
que habia nos soportais e que Fe
rrin tamén lembra no seu artigo. 

Aparte dos méritos como escri
tor e poeta que non irnos discu
tir aqui, Méndez Ferrin é un dos 
mellares cronistas, de vivéncias 
e da história de Pontevedra polo 
cariño que profesa á nosa cida
de e defensor da nasa cultura e 
património. Seria bon que nós 
nos lembráramos del cando se 
outorguen os próximos premios 
Cidade de Pontevedra, e se 
non, como xa solicitara a aso
ciación Amigos da Cultura dura
mente vários anos que fose pre
goeiro das festas da Peregrina. 
Penso que seria un grande. 
acerto e de xustiza. + 

ANTON ROEL VILLANUEV A 
(PONTEVEDRA) 

Vixiar e castigar 
"Non se debe satanizar só a ETA" 

Fernando Savater 

O espazo público non existe 
nos meios de comunicación; 
Baudrillard ten talado do espazo 
publicitário, pero máis atinado 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

Perigo 
(vaca tola) 

COMO 
L,.MA C.ABP--A.·~ . 

~A POBRE COME O QUE L HE BO,...E M. 

seria definilo como espazo pro
pagandístico. Unha xigantesca 
maqu inária tecnolóxica e de 
contidos úsase ao servizo da 

· "violéncia simbólica" definida 
por Bordieu, o conxunto devalo
res e hábitos, xestados histórica 
e culturalmente, que contribuen 
ao mantemento do status quo, a 
sociedade pechada e desigual. 
Perante a desigualdade nos so
portes e nos fluxos mediáticos, 
a disidéncia que quer transfor
mar a sociedade opta pola cria
zón de meios próprios, cun dis
curso crítico. Aqui entran en xo
go a vixiáncia e o castigo, a re
presión contra todo o que atente 
contra o discurso oficial. A so
ciedade pechada carateriza-se 
por combater activamente cal
quer posibili-
dade de aber-
tura ou ruptu
ra, por tímida 
que poida pa
recer. E a que 
se deberá que 
tanto lle in
q uedan a un 
xigante as ra
b u ñ aduras 
que lle produz 
un anano? 

Na nasa situa
ción, o discur
so máis repre
s ali ad ó · é 
aquel que non 

O discurso máis 
represaliado é 
aquel que non 
comparte visión 
unitáriado 
Estado e amosa 
unhavisión 
crítica dos seus 
govemantes. 

comparte a vi- . 

tério até a lehendak:aritza, ante a 
lixeireza de Gesto por la Paz, 
que non se manifesta pala Cons
titución, ou Elkarri, que falou 
sempre de negociación polo que 
supoñemos que automaticamen
te é cúmplice do ''terrorismo". Pe
pe Rei, sen ser nunca ·condena
do por nengun delito, foi tan cul
pábel que xa pasou tres veces 
polo cárcere. 

A demonización nunca é elegan
te, pero neste caso chegouse a 
un nível de degradación extremo 

Téoria do 

nacionalismo 
galego , 
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no que todo pode ser dito, calquer 
difamación é válida e non arrastra 
consecuéncia algunha. Luis del 
Olmo, sen comentários: "Pepe 
.Rei é un personaxe sinistro, non 
só terrorista, senón borrachín e 
violento, que sacudía a sua muller 
con frecuéncia". Ao dia seguinte 
Rei comparecu acompañado dos 
seus tillos desmentindo as inxú
rias a meio dun comunicado da 
sua muller, pero só Gara acolleu 
a explicación. En Setembro, Ma
yor Oreja dixera, sen aportar da
do ou proba algunha, que Gara 
era "o xomal de ETA". Gara apre
sentou unha demanda de protec
ción xurisdicional contra o titular 
de Interior, pero o Tribunal Supre
mo, nunha surprendente senten
za, na que calificaba as palavras 
de Mayor como "simples opinión 
ou xuízo de valor'', remetia a Gara -ª defenderse na "área do diálogo 
político" e recordaba, cun saudá
bel cinismo, que "non se pode ol
vidar que a parte actora posue, 
dentro deste campo, unha arma 
formidável, como é un diario de 
prensa". Os "intelectuais" que si 
poden expoñer continuada e per
m an entem ente a sua opinión, 
contando para iso con todos os 
poderosos altofalantes do Siste
ma, sen medo a denúncias, per
mitiron-se chamar a Rei e Ardí 
Beltza os txakurras, os cans de 
ET A. Alguns xornalistas sen ca
pacidade para entender a ironía 
teñen chegado a pedir que non se 
esquenza o nome da revista: non 
esquezamos, que, ao cabo, eles 
mesmos din que son unha "ovella 
negra". 

Quizais sexa tempo de parafrase
ar, como fixo Roberto Delgado en 
La Haine (v. ANT nº 961 ), a Bertlt 
Bretch: "Hoxe levan aos bascas 
pero a min tanto ,me ten, porque 
eu non son basco". A loita dogo
verno español non é tan só con
tra o nacionalismo basco, senón 
contra todos os que alteren a or-
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Morreu a diglósia: o 
galega ten escala e 
presenza institucional e 
polo tanto xa non se 
pode talar de diglósia. 
lsto é o que di CarloS::-"
Casares na Televisión 
Española. Casares 
mantén desde hai dez 
anos a única coluna 
diária na língua do país 
nun xornal escrito en 
español. Será esa a 
proba de que morreu a 
diglosia? 

Hai escritores que 
non durmen pensando 
o retrasados que 
andamos na 
normalización da rede 
informática. Non 
explican por que 
debemos considerar 

sión unitária do Estado e amasa 
unha visión crítica dos seus go
vernantes. Asi, Pepe Rei, é sen 
dúbida culpábel. Culpábel de 
preparar a edición dunha biogra
fia non autorizada do monarca, 
que curiosamente "extraviou" no 
primeiro envio. Culpábel de de
nunciar continuadamente toda a 
precariedade social que se está 
a sofrer. Culpábel de denunciar a 
invención desde o Ministério de 
Interior de Basta Ya! (colecti'l{O 
que sen tradición nengunha no 
pacifismo nen na loita democráti
ca xa é flamante prémio Sája
rov), coa axuda de vários intelec
tuais mamporreiros, para -ocupar 
o espazo do "pacifismo" e prepa
-rar a carreira do titular do Mi nis-

sotCIO blanCO Fundación '{ f-\.u<.o . 
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internet unha marca -de modernidade máis 
importante que o 
consumo de libros e · 
xornais ou o número 
de postos de leitu ra 
(bibliotecas públicas) 
por habitante. En 
todos eses índices 
levamos cen anos de 
retraso pero nunca se 
citan . .. 

En que quedamo~? 
· Recén ingresados na 
.CEE, cantaran a 
poténcia negociadora 
de 15 Estados para 
amañaren caladoiros 
para a frota. Recén 

1 
fracasada a 
negociación con 
Marrocos, din que a 
complexidade dos 
intereses particulares 
de 15 Estados tan 
imposíbel o acordo. 

1 0 galeguism~ de 
Fraga está enraizado 
na tradición e é 
auténtico". Traducion: 
tantos anos 
perseguindo aos 
galeguistas como 
cargo da Ditadura (na 
Galiza e na América) 
deberia homologarse 
como experiéncia. 

O documento de 
Ajuria-Enea 

1 ~ontemplaba un final 
1 da violéncia por ·vi a ·de 

- 1 
1 diálogo. O Acuerdo por 
1 Las libertades do P P e 
1 o PSOE quer a 
1 rendición $en 
1 condicións dos 

armados. La 
Vanguardia e Odón 
Elorza (alcalde (PSOE) 
de Donóstia) 
califícano de 
retroceso. 

Caixanova convoca 
un concurso de 

1 Vilancicos. Que ven 
1 sendo un Vilancico? 
1 Un cativo de Paniza 
1 (Aragón), un fareiro do 1 
1 Vilán ou un vilego 

1 pequenote? Trátase 
1 dunha panxoliña, 
1 quen o di ria. • 
1 
1 
1 
1 
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de natural estabelecida no esta
do . . Como sinalaba Manuel Ci
drás (nº 961) neste mesmo se
manário, o tema entronca coa 
condena da Mesa Nacional de 
Ha e co peche de Egin e Egin 
lrratia. A involución e direitización 
da sociedade explican que hoxe 
fagan falla ainda menos excusas 
para ameazar co eárcere. A mes
ma excusa da violéncia vémola 
na extensión do fustigamento 
contra o nacionalismo basco cara 
a demonización de todos os na
cionalismos, cada vez que se re
laciona, con mil piruetas ideolóxi
cas, ao Bloque con EH. A perver
sión da razón co fetiche da ETA 
pode usarse mesmo contra cal
quer posibilidade de orde social 
distinta, como se fai cando se 
emparenta ·a Cuba de novo co 

· abertzalismo ao menor pretexto. 

Asombraría-se Vítor Casas, a 
quen se. lle rendiu o Venres 17 
na Coruña unha merecida ho
menaxe, _das posibilidades da 
censura hoxendia. Gababa o 
xornalista galego nos anos 20 
as bondades da c_ensura;---que 
fomentaba a imaxinación e cria
tividade dos escritores e · encau
zaba a xente no que debia ou
vir, ver e ler. Suiprenderiase, in
sistimos, de ver como, sob pre
texto da violéncia da ETA, per
mitiuse a criazón dunha censura 
aperfeizoada, na antesala dun 
novo feixismo máis sútil que o 
que acabou coa sUa vida un 12 
de Novembro de 1936. + 

XOSÉ E. VICENTE /MANEL PARDO 
(COMPOSTELA) 

Encoritros e 
desencontros na 
Terra de Montes 
O pasado 12 de Agosto, o Centro 
Etnográfico da T erra de Montes 
abria as suas portas despois_ de 
vários anos de recollida de pezas 
polas aldeas deshabitadas ou en 
proceso de abandono da T erra 
de Montes. Esta Casa-Museu, 
que tivo unha grande acollida' por 
parte dos viciños da comarca, su
pón para todos un lugar de en
contro co noso pasado, un pasa
do que estaba no esquecemen
to. Trátase en definitiva, do pasa
do de todos aqueles viciños e vi
ci ñas que naceron e se criaron 
na fame, na miséria, no traballo e 
na emigración. Trátase tamén 
dun pasado de escola~ de aldea, 
de feiras, rornarias e contos da 
lareira. Cada peza, cada obxeto 
do Centro é unha parte da nosa 
históriá que agora resgatamos 
para ~_ue. os máis novos saiban 
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de onde vimos e os máis vellos 
recorden a sua forma de vida. , . 

Esta iniciativa etnográfica é, sen 
dúbida algunha, froito do amor 
pola nosa com9rca e todo o que 
esta significa. E, por tanto, o lu
gar de encontro con algo que nos 
une a todos, ou asi debería ser. 

Sen embargo e lamentabelmen
te, esa casa cargada de história 
e de recordos 
é tamén un lu-
gar de sérios 
desencontros É hora de deixar 
co presente. deladoos 
Un prese_nte 
no que o orgu
llo dalguns im
p í delles .pen
sar e traballar 
polo ben de 
todos. Un pre-

personalismos e 
demostracións 
de poder e de 
retomara 

sente no que comunicación e 
certos ditas e 
feitos dos go- O diálogo. 
vernantes lo-

-cais recordan 
a un pasado 
que xa se cria enterrado coa 
chegada da democrácia. Este 
presente de falla de comunica
ción e de entendemento están a 
frear unha iniciativa que debería ' 
avanzar, ir máis alá Os promoto
res do Centro nunca pretenderon 
chegar a conflito ou leas cos go
vernantes locais, só se trataba 
de éonstruir algo que agora é pa
trimónio de todos, algo que inte
resa a todos ou polo menos asi 
parece polas máis de 1.000 visi
tas qu_e tivo o Centro dende a 
sua abertura. 

Agora só queda reflexionar, me
ditar sobre este desencontro 
que a quen máis prexuqica é 
aos visitantes do ·Centro. E hora 
de deixar de lado os personalis
mos e demostracións de poder 
e de retomar a comunicación e 
o diálogo, é sobre todo, hora de 
tender a man dun e outro ladó 
para chegar a un encontro. • 

ANA Dov AL FRAIZ 
(SOUTELO DE MONTES) 

A prevención 
dos riscos do mar 
A maioria, por non dicer a totali
dade, dos centros de traballo do 
noso país dispoñen das equipas 
de traballo e cfe seguridade 
axeitadas. Pois e lóxico pensa
lo, unha vez . que a Lei de Pre
vención de Riscos Laborais en
trou en vigor a primeiros do ano 
1996 e o .Regulamento que de
senrola a mesma se aplica un 
ano despois. Pese a todo iso, xa 

FERNANDO 
CABE.ZA QUILES 

Os només 
·da terra 
T~póni~os galegos 

A noso toponímia 
explicada dunha maneira 
doada e amena. 
480 páxinas. PVP: 1.800 pta. 

a partires do ano 1919 coa 
constitución da OIT (Organiza
ción Internacional do Traballo) 
son constantes as normas que 
van destinadas á protección da 
integridade dos traballadores 
ante os diferentes riscos que 
poidan afectar a sua actividade 
nos distintos sectores de produ
ción. Con todo os sinistros e aci
dentes continuan a se incre
mentar en certos sectores da 
actividade, que na nosa Comar
ca do Barbanza poderiamos 
concretalos en dous claros: a 
construción e a pesca. 

Non se pode poñer en dúbida 
que nengunha obra ou embar
cación pesqueira non dispoña 
das medidas de seguridade e 
salvamento axeitadas, pois a 
caréncia das mesmas supo
rianlle unhas cuantiosas san
cións económicas que van des
de as 50.000 pesetas até os 
cen millóns de pesetas, ade
máis cfo posíbel peche do cen
tro de traballo asi como as res
ponsabilidades civis ou penais 
correspondentes. Tanto os em
presários como os traballado
res teñen a obriga de cumprir 
coa lexislación vixente en ma
téria de prevención de riscos 
laborais, pero a siniestrabilida
de pon en dúbida ese acata
mento. Algo asi acontece nas 
empresas, principalmente pes
queiras, nas que, e a pesares 
dos inumerábeis cursos que se 
imparten de salvamento e con
trai ncénd ios, 
de segurida-
de, as contí
nuas inspec
cións dos bu
ques, nem
bargantes os 
afundimentos 
acontecen 
acompañados 
de mortes de 
tripulantes. 

Acaso non 
seria convinte 
de que a pró
pria 1 nspec
ción de Tra
ballo, que é a 
responsábel 
de velar polo 

Non seria 
convinte de que 
aprópria 
Inspección de 
Traballo tivese 
unha série de 
persoal 
"hiperespecializ 
ado" no campo 
seguridade? 

acatamento da normativa so
bre a prevención, seguridade e 
saúde no traballo, tivese unha 
série de persoal ''hiperespecia
lizado" neste campo da seguri
dade, como acontece, desde 
hai anos co sector mineiro. O 
sector pesqueiro non pode es
tar controlado por uns inspec
tores de carácter xeral senón 
que deberían ser verdadeiros 
especialistas nestes temas e 
non só controlar a embarcación . 

cando esta se atopa atracada 
no pantalán ou no porto senón 

, que debe haber controis de se
guridade, cando están faenan
do nos caladoiros, pois se xo
ga coa vida das persoas. Asi 
como se achegan a un buque 
para saber se ten autorización 
administrativa para pescar ou 
ven se non pasa do tope de 
capturas, ben se pode contro
lar se o buque e os tripulantes 
cumpren coas normas de se
guridade. + 

XosÉ MANuEL PENA 
(RIVEIRA) 

Abonda xa!! 
Dunha vez por todas, quera adi
car estas verbas, berrando a to
do berrar: 

1) Aos que, seguindo unha es
tratéxia política imobilista, cen
tralista e preconstitucional , pre
tenden satanizar e/ou criminali
zar ao nacionalismo democráti
co basca. 

2) A_os que negan a existéncia 
do Ambito Basco da Decisión . 

3) Aos que negan o diálogo como 
alternativa de paz en Euskadi. 

4) Aos que negan a evidéncia 
do carácter político do problema 
basco. 

5) Aos que politizan as manifes
tacións, impedindo desta manei
ra a unidade de todos os demó
cratas fronte ao terrorismo. 

6) Aos que pratican o lincha
mento mediático contra xornalis
tas de probada valia profisional. 

7) Aos que ven trampas por to
das partes e se negan a demitir 
unha vez amosada a sua inca
pacidade para garantir a seguri
dade cidadá. 

8) Aos que, facendo deixación 
das suas abrigas institucionais, 
se negan a recebar aos máxi
mos representantes das institu
cións bascas. 

9) A ETA e ao seu entorno, por
que coas suas actividades es
tanlle facer a facer un fraco fa
vor á sociedade basca. 

1 O) Ao pensamento único, en 
definitiva, representado por to
dos aqueles aos que se fai re
feréncia nos apartados ante
riores.+ 

Luís A. R1v AS 
Foz(Luoo) 
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"A GUERRILA ANTIFRANQUISTA 
DE MARIO DE LANGUIJ.D" 

DE .AN.róNIO TÉILEZ 

EDICIÓNS A NOSA 1ERRA. 

SÁBADO 16 DE DECEMBRO ÁS 21 HORAS NA 

TABERNA DO Xrco (MAf.JDIN) COA INTERVENCIÓN DE 

DIONISIO PEREIRA, historiador e autor do limiar 

Organiza CI G Verin 
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Compostela tómase centro da lusof onia 
Latim em pó estabelece 
pontes entre os países do ámbito galego--portugués 

94>- CARME VIDAL 

O s m áis de ' cento sesenta 
convidados para ·o encon
tro Galego n o mundo. La
tim em pó estanse a face r 
notar e n Compostela. Afri
canos, timoren ses, br asilei
ros, p ortu gueses e galegos 
participan d u o c o nvívio 
singular. Por vez primeira 
reúnense representantes 
dos diversos sectores do 
amplo ámbito cultural gale
go-portugués con miras a 
estabelecer contactos e par
ticipar en proxectos futu
ros. Latim em pó nace con 
vontade de pervivir. Como 
voceiros das múltiples rea
lidades nacionais, os partí .. 
cipantes no encontro tiñan 
unha primeira intención: 
dar a coñecer a própria exis
téncia. Que sabe Mo~ambi
que da Galiza? Que Brasil 
de Cabo Verde? Compostela 
está a ser centro e anfitrio
na dunha aposta por abrir 
canles de comunicaci6n até 
o moment~ iüexiste ntes. 

"Afirmo que Cabo Verde exis
te" comezou o escritor Germa
no Almeida e a sentenza non 
era gratuita ou innecesária. El 
é dos poucos escritores que 
traspasa as &onteiras dun país 
onde se editan dez libros ao 
ano. Da Galiza a penas tiña 
unha referéncia, a frase: "traba
lla coma un galego". Oiante do 
seu rosto preto , o galego Joao 
Guisam Seixa remedou a afir
mación: "o que é o mesmo que 
dicer, traballa coma un ne2ro". 
1'J s r~:. ~~ ~:- ~ d apr cnta~ión 
que se foron pondo obre a me
sa, a c incídéncia agramaban 
nunha literatura que e quixo 
definir maiormente como de 
resisténcia'. E asi como a gu i
nense Odet Semedo atopaba 
os sons crioulos no "cadaquén" 
pronunciado por Miguel Anxo 
Femán Vello, máis de un escri
tor galego recoñecia un discur
so próximo n a preséncia da 
cultura tradicional oral defen
d ida po lo mo c;ambicano Mia 
Couto. 

Coincidéncias dun "patrimó
nio comun que precisa un espa
zo de comunicación" como in
dicou Antón Lopo adiantando 
o requerimento de Xavier Seo
ane de elaboración de estraté~ 
xias de supervivéncia nun mo
mento no que a "globalización
imperialismo'! camiña a zanca
das mentras "desde a Xunta 
non se faga nada por incardi
nar o discurso galego nese ám
bito". Tamén o portugués Mi
guel' Miranda avogou por botar 
abaixo as barreiras que separan 
"aos povos que pensan na mes
ma língua, este é un patrimó
.nio que non está suficiente
mente protexido". 

Pero para se apresentar diante 

Primeira mesa redonda dos escritores galegos, africanos, portugueses, brasiJeiros e timorense no marco do encontro Lalim en pó. 

dos escritores pertencente.s á 
Comunidade de Países en Lín
gua Portuguesa era a própria 
anfitriona a que máis necesita
da estaba de dar dados. Era esta 
a primeira vez que Galiza parti
cipaba nun encontro cos países 
·da chamada área lusófona que 
maiormente descofí_~Cc11 a sua 
existénda de seu. Foi Luísa Vi
lla~~~ Qü s I'1 chamou a atención 
obre o feíto: "Na Galiza existi

mos porque existíamos. Neste 
encontro somos algo que Portu
gal non quer recoñecer, o óvulo 
desee conxunto lusófono, desta 
família vella que agora se xunta 
porque somos a orixe da língua, 
como a muller que queda supe
ditada ao progreso dos fi llos". 

Unha literatura 
extravagante? 

Coincidía en certa medida coa 
própria idea do coordinador da 
ár-e a, Carlos Quiroga quen, 
diante dos convidados, afirmou 
que a Galiza non existe para os 
seus países e· mentou a frase do 
portugués Almeida Faira ao 
xulgar que os libros de Carlos 
Casares, presente no encontro, 
eran "extravagantes'~. Foi oca
sión para que Quiroga deman
dase unha "mudanza da língua 
que propície o entendimento", 
como, segundo afirmou, de
fenden os próprios escritores 
fronte unha "literatura oficial 
que impede que podamos com
p·artillar o mesmo espazo". 

Pero na vista de todos estaba un 
diálogo que dista moito de ser 
simétrico. Se os galegos daban 
conta do difícil que é atravesar 

as fronteiras, Odet e Semedo 
emparentou a todos os países 
africanos ao afirmar~ "Os nosos 
non teñen pernas para andar. 
Non existe rede de con tacto en- · 
tre nós. Un libro de Mia C outo 
venos de Lisboa". ~'2~ ~cas~ón 

C- , 
~?.:~ iatar das distintas situa-
cións nacionais que confiren un 
papel diferente a cada literatu
ra. "A escrita non é prioridade 
en Timor, a prioridade está en 
construir o Estado", dixo Luis 
Cardoso. "Os caboverdianos co
mezaron a escreber como forma 
de denúncia diante dunha si
tuación de fame", afirmou Ger
mano Almeida. "A nosa foi un
ha literatura de afirmación que 
serviu para reclamar aquilo que 
en voz alta non se podía. Unha 
literatura que c·anta e chora 
porque nós cantamos chorando 
e choramos cantando" afirrnou 
a guinense Odete Semedo, 
mentras Luisa Villalta dicia co
mo non convencia á situación 
política de Galiza, Miguel Anxo 
Femán Vello anotaba que era
mos un "país arrasado, sen me
mória" ou lgor Lugris· incitaba 
aos convidados a que reparasen 
nos xomais do dia e comproba
se asi como, de certo, tampouco 
aqui Galiza existía. 

Son apontes só da diversidade 
de temas · que nos dias 12, 13 e 
14 están a tratar os escritores 
reunidos en Compostela, no 
traballo dun mellor coñece
mento e tamén do estabe1ece
mento de vias ·de encontro 
continuadas. Como ponto de 
partida, os part icipantes están 
a elaborar un relato conxunto 
de xénero policiaco, feito por 
distintos autores e que a tal al-

tura vai polo capítulo séptimo. 
Está previsto publicar o texto 
íntegro e adicar os direitos de 
autor a unha orgán izació n 
moc;arnbicana. 

Á par da área de literatura, os 
deba t es transco rren t amén 
arredor da música, en sección 
coordinada por Emílio C ao e 
Xurxo Souto, das comunidades 
do exterior -na que está Xosé 
Manuel Sarille á fron te- , dos 
meios de comunicación -que 
conduce Xosé Mar ia G . Pal
meiro- , do cinema -levada por 
Xavier Villaverde- ou do tea
tro, a cargo de .Quico Cadaval, 
un área na que xa están en 
marcha proxectos comuns de 
distintos países da área . No 
meid, espectáculos, representa
cións teatrais, música en vivo e 
proxeccións de filmes que es
tán a traer a Compostela unha 
cultura que case nunca chega 

· polos condutos comerciais. 

Foi o mesm~ Quico Cadaval 
quen na apresentación do en
contro explicaba o acaido de 
apañar o verso de Caetano Ve
loso como título. Latim em pó 
que, pronunciad_o á brasileira 

· ~ ven ser semellante a "leite em 
pó"') veu dicer. Pó que se envía 
a países necesitados, como o la
tín chegou a nós todos, para lo
go mesturarse con distintos ti
pos de auga e dar en todos lei
tes pero con diferente prestán
cia. Explicación de contador a 
respeito deste encontro coordi
nado por Elias Torres que en
-cerra o programa da Cidade 
Europea da Cultura e semella 
ramo adecuado para pasarlle o 
testigo a Porto.+ 

E queda o can 
maís vello 

do mundo ... 

~ PILAR P ALLARÉS 

--

~o a uno a uno rrie repugnais y 
prefiero a aquel campesino que se fía 
de los trajes máis que de las palabras, y 
no está seguro, en este momento, si 
soy o no un hada. Un campesino 
como lo es mi padre y lo fueron todos: 
reyes, caballeros, clérigos, al comienzo 
del mundo. Un hombre que con sus 
manos igualmente recog~ una brevísi
ma semilla o hacha el tronco de un 
arbol centenario". 

As palavras son de Luís Seoane. 
Puxo-as en boca de Mínia, a soldadei- · 
ra do XV que impreca os comercian
tes dunha Compostela convulsionada 
polas Revoluzóns Irrnandiñas, a que 
chama á rebelión e tenta que os tres 
labregos de meiados do século XX, de. 
súbito trasladados ao tempo dos seus 
devanceiros, vexan nas angueiras e 
loitas desees o espello das próprias: 
"En t;.l pasado vereis nuestro presen
te". E La Soldad.era (1957), a formosí
sima e nunca aquí representada - non 
sei se algures, no exílio do que naceu
peza teatral en louvanza dos qHe sem
pre sostivero~ o mundo. 

~n sempre que vai deixar de ser. 
Andan os nosos labregos de agora 

· inquedos e desorientados. Que pranto 
teria que inventar Castelao, que tan · 
ben soubo amosar a dar dunha familia 
de mulleres avellentadas e nenos pola 
marte dunha vaca, para despedir un 
unh~erso que esmorece, un mundo 
inteiro obrigado a desaparecer? Na 
angústia dos qÚe agora asisten ao sa
crifício arbitrário das que poderian ser 
"vacas tolas" hai con certeza moito 
máis que medo á ruma económica e 
preocupazón de teor individual. Este 
desastre non é circunsancial, é un 

· paso máis no proceso de substituizón. 
da soci~dade lahr.~,:.-;z,; un sistema 

· _ ~': ::,;ÓCluzón capitalista: "Os planifica
dores económicos da CEE prevén a 
eliminazón sistemática do campesina
do para o final do século, se non an-

, tes. Por razóns de orde política a curto 
prazo non empregan a palavra elmi
nazón, senón o termo modernizazón 
( ... ) o desembolso de capítal con vis
tas a unha mecanizazón e fertilizazón 
intensiva, o tamaño necesariG da 
granxa que deve produzir exclusiva
mente para o mercado, a especializa
zón en diferentes produtos das zonas 
agrícolas, todo isto s ignifica que a fa
milia labrega deixa de ser unha unida
de produtiva e que, no seu lugar, o 
labrego pasa a depender dos intereses 
que lle fináncian e lle compran a pro
duzón". Oixo-o xa John Berger en 
1979, na primeira parte da triloxia 
Das su.as fa.digas (Parca terra, Unha vei 
en Europa, lila e Flag) . 

~uco se ten escrito aqui sobre a 
desaparizón vertixinosa do mundo 

· . agrário. Dá-nos vergoña, non quere
mos ser alcumados de ruralistas. Nun
ha medida ou noutra, todos somos 
fillos, netos, descendentes de labre
go~. O país é labrego. Ensinaron-nos 

. que pretender manté-lo como tal vai 
contra o progteso .. "O papel histórico 
do capitalismo é destruir a história, 
cortar todo vínculo co pasado", di 
tamén Berger. Leo un traballo-de Váz
quez Pintor -Catástto(f e) interiar na 
versión que a min chegou- e agradezo -
que o noso final teñan algun notário, 
algunha elexia, algun ser humano que 
lle faga o pranto: 

"queda o pau da meda e da herlxi ao sol como un tempero 
a camoeha de facer as achas de carballo , 
a fouce de mancar os t.oxos, as abeacas 
do arado coma orellas en furia éo silencio ... 

E queda o can máis vello do mundo , altado en amulS 
sobre o pé do hórreo, cos ollas viws cara os ecos" f 
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:·J ..................... : ............................................. : .................................. . . . . 
• O Festival de _Teatro de Cangas prémia a Anxeles Cuña 
A dinamización do teatro no 
ensirto secundário e universitá, 
rio e a sua traxectória artística 
fixerort que o xúri da XVII 
Mostra Internacional de Teatro 
Cómico Festivo de Cangas de, 

· cidira conceder o "Prémio ao 
Labor Teatral 2000" a Ánxeles 
Cuña Bóveda. A directora do 
grupo ·"Sarabela" fundo u a 
compañia no ano 1980, 
manténdoa durante dez anos 
como unha agrupación 
independente que se profisiona, 

liza hai dez ~os. A última 
montaxe do grupo ourensán é 
O lapis do carpinteiro, baseado 
na novela do mesmo título de 
Manuel Rivas. Os membros de 
Sarabela. participan en múltiples 
obradoiros de teatro nos centros 
de ensino secundário e na Aula 
de Teatro do Campus Universi, 
tário de Ourense. Nos últimos 
dous anos este prémio da mos, 
tra de Cangas foille concedido a 
Francisco Taxes e á Asociación 
de Actrices e Actores de Galiza. • 

..................... ~ ................................................................................ . 

•Manuel Femández del Riego, Manuel •Lucia Novas, LoUJ;enzo e Clotilde Iglesias, 

Lourenzo González · filla do actor Tacholas. Nacido gañadora do en 1909, V arela Buxán 

gaña o Estamela desenvolve a sua dramatúrxia 
certame 'Faustino na Arxentina, onde funda a 

compañia de teatro "Aires da 
Rey Romero' A música da noite é o título da T erra" e onde pon en escena 

obra gañadora do "1 Prémio Es, por vez primeira Os vellos non 
tomela de Teatro para Nenos", deben de namorarse, de. A fiar do lirolai é o poemário co 
criado pola Fundación Neira Castelao. + que Lucia Novas, de Bueu, 
Vilas. O seu autor, Manuel gañou o prémio de poesía 

- Lourenzo, verá a peza publica, "Faustino Rey Romero" ,. que 
da en Ediciós do Castro •Rodan organiza o centro cultural do 
ademais de receber 250.000 pe, mesmo nome de Rianxo. O 
setas. O xúri, formado por Ani, unha fita sobre xúri tarnén acordou duas 
sia Miranda, David Otero, Va, mencións sen dotación 
lentin Garcia e Luis o tetrapléxico - económica para Zaloma do 
Reimondez, tamén outorgou pescador, de Marcelino Sisto, e 
unha mención especial a O país 

Ramón As follas da memoria, Baldo 
acuático, de Eduardo Alonso Ramos. O acto de entrega do 
Rodríguez. Máis de cincuenta 

Sampedro 
prémio ten lugar o 16 de 

obras se apresentaron a este Decembro cunha oferenda 
certame que ten como floral no cemitério de Isoma ao 
intención estimular a criación Condenado a viver é unha poeta que dá nome a este 
teatral e proporcionar a nenas película realizada para a certarne, seguida dunha 
e nenos obras que podan repre, televisión, concretamente para actuación de gaitas. Os actos 
sentar. A entrega do galardón a FORTA, o organismo que continuan o dia 1 7 coa 
ten lugar o Domingo 1 7 de De, reune ás canles autonómicas, e actuación do Quinteto de vento 
~~mbro na Fundación, ubicada que está baseado na história de do conservatório e o grupo de 

- • T•J ~ r, 
en Ures, V;_~;; ~~ _,ruces. • Ramón Sampedro, o pandeiretas do centro 

~et!'~::'léxico que loitou por que cultural.+ 
lle fo-ra reco~:~~o o direito á 
morte digna. A produtora 

; Cr6nicii dG f 0!1< Costa Oeste é a responsábel 
<leste proxecto no que 
participan os actores Ernesto galega, vintecinco Ghao, Maria Bouzas, Rosa 
Alvarez e Sonia Castelo, e anos de música considera que o debate social 

- aberto por Sampedro segue 
hoxe ainda aberto tal como Tris Trarn ven de publi_car 
eveidencia a recente decisión Crónica do folk galega, un 
do parlamento holandés de traballo dos dous críticos Xan 
despenalizar a eutanasia. A Manuel Estévez e Óscar Losada, · 
rodaxe está tendo lugar en que se apresenta no local Sete 
Noicela, no concello de Mares de Vigo o Xoves 14 de 
Carballo.+ Decembro ás oito e media da 

tarde. Os dous autores van estar 
acompañados da música de 

Xosé Luna coordena o libro adicado ao • Acaso o inverno Anxo Pintos e Kiko Comesaña, 

teatro de Vareta Buxán. 
do grupo Berrogüetto, e máis de 

de Carlos Penela 
Beladona. O libro divídese en 
duas pai:tes: a realizada por 

• Apresentan lévase o 'Lorenzo 
Estévez que abranxe o periodo 
entre 1975 e 1990, e a ~inada 

un libro Baleirón' 
por Losada, que debulla o 
fenómeno folc nesta última 

sobre o teatro 
década.• . 

O escritor Carlos Penela levou o 

de Varela Buxán 
prémió de poesía Eusébio Loren, 
zo Baleirón, que convoca cada • ·Trece grupos ano o concello de Dodro. Acaso 

Manuel Daniel Varela. Buxán, o o inverno é o título do poemário 
contra a censura patriarca do teatro galego é o gañador, que segundo o autor, 

título do libro coordenado por reflexiona sobre a desaparición 
en Navarra Xosé Luna que se apresentan o da identidade. Este xoyen autor 

Sábado 16 de Decembro ás xa gañara hai dous anos outro 
oito da tarde no Museo Ramón prémio de poesía, o Espiral Ao redor de tres miileiros de 
Maria Aller de Lalfn. Editado Maior. O xúri do "Eusé-b!o persoas acudiron o 8 de 

· poio Seminário de Estudíos de Lorenzo Baleirón", que ho'nra a Decembro ao fronton de 
Deza, no libro colaboran Xosé memória do xoven ·autor faleci, Villatuerta, en Navarra, para 
Vázquez Pintor, Carlos do, estivo formado por Enma disfrutar do trece grupos que 
Morgade, Francisco Pillado, Pedreira, Maria do Cebreiro; Iris participaban nun 
Laura Tato, Francisco Cochón e Xosé Luís Axeitos. + macroconcerto. O obxectivo 

era solidarizarse co grupo Flitter 
que debe pagar unha multa de 
un millón de pesetas por incluir 
a palabra "zipaio" nun dos 
temas do disco Ciudadan@ 
masoq-uisw, editado polo selo 
Mi[ a gritos hai catro anos. 
Participaron no concerto os 
grupos Koma, Lorelei, Marea, 
Hall Foot Outside, Sutagar, 
Combo Linga, PILT, Berri 
Txarrak, Barricada, Aspid, 
Txapelpunk, Freak .XXI e os 
mesmos Flitter. A boa resposta 
do público fixo que a 
recadación dera de sobra para 
pagar a multa.• 

•Adanza 
de Lisboa chega 
a Compostela 
Desde o Domingo 10 de 
Decembro a Compañia de 
Danza de Lisboa leva realizado 
diferentes actuacións en 
Compostela, onde participa dos 
actos da Capitalidade Cultural. 
O Xoves 14 e o Venres 15 de 
Decembro poñen en escena Na 
abertura do Horizonte , a cidatl.e da 
utopia, un espectáculo adicado a 
José Afonso. O seu director e 
fundador é José Manuel 
Oliveira; que considera a 
compañia como unha 
divulgadora da danza, que cría e 
produc~ _coreografias novas que 
se da a coñecer por tod;:;. 
Europa.+ 

• A última obra 
de Leopoldo 
Nóvoa en Vigo 
A galería VGO ten aberta en 
Vigo unha exposición coa obra 
máis recente do artista 
Leopoldo Névoa. Boa parte dos 
cacirv~ nendurados na galería 
viguesa .. perteüceü ¿ série Next 
time the fire, títuio de n0!l 

doada tradución pero que, ao 
dicer do próprio autor, poderia 
dar en "no próximo tempo, o 
lume". Cores pre tas e cincentas 
dominan esta série do artista 
que mostra a sua visión 
catastrofista do mundo, a 
barbarie que se agocha baixo a 
chamada civillización actual. 
T estemuña da sua visión do 
mundo, a obra de Leopoldo 
Nóvoa continua a traballar a 
matéria o espazo e a luz en 
cada un dos seus cadros, 

ANOSA TERRA 

elementos estes fundamentais á 
hora de definir a traxectória 
deste artista afincado en París, 
pero que pasa grandes 
tempadas na sua casa de 
Armenteira. 

"Traballo os cadros por detrás, 
para criar releves onde a lus 
peta e determina o espazo. 
Non é un branco, son moitos e 
moi sutis. A lus esvara onde 
non hai matéria e é 
interrumpida onde a atopa. 
Con eses elementos crio os 
meus valores plásticos", explica 
o artista para quen a obra se 
toma misteriosa diante da 
mirada do espectador que pode 
" . emocionarse con causas 
distintas das que o próprio 
criador imaxinou". • 

•O 'Turrente 
Ballester' 
paraXosé 
V ázquez Pintor 
A memoria do boi, unha colección 
de estampas da vida en Ponteve, 
dra a finais do século XIX e prin, 
cfpios do XX foi o ttaballo 
premiado co "Torrente Ballester" 
de narrativa na sua décimo 
terceira edición. Xosé Vázquez 
Pintor, o seu atiLC~, ~~.stacou en, 
treos 224 orixinais apresentados. 
O xúri sublifiou a "lírica" que se 
desprende da novela gañadora. O 
prémio, que outorga a 
Deputación da Coruña, está do, 
tado con tres millóns de pesetas. 
Vázquez Pintor é coñecido polos 
seus traballos sobre vellos offcios, 
ainda que tamén por Libros de 
poesía como No corazón mancado 
e a novela Lume de biqueira, na 
que retrataba os soños dos 
canteiráns do Celta de Vigo.• 

·• Merc~des Peón apresenta Isué 
Tras a sua actuación na Feira dos 
Sons do Mundo St.Tictly Mundial, cele, 
brado a mediados de Novembro en 
Zaragoza, de Mercedes Peón a prensa 
dixo que babia que apuntar o seu no, 
me "que podia ser o descubrimento 
do festival". O público galega, para o 
que o traballo de Peón xa non é no, 
vo, ~erá oportunidade de coñecer nas 
vindeiras datas o seu último traballo 
Isué. Este álburri, que a cantante e in, 
vestigadora coruñesa considera "moi 
seu", será apresentado o Venres 15 de 
Deéembro no Teatro Ca..ixanova de 
Vigo a partires das dez e media. Do 
disco, gravado con Edicións Resis, 
tencia, os críticos teñen dito que é 
rompedor, provocador e xenuino. + 
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Epi ca 
da memória 
colectiva 

ntulo: Ábrelle a porta ªº mar. 
Autor: Xavier Seoane. 
Edita: Espiral Maior. 

Cando nos acosturnarnos ás cou, 
sas, cando nos acomodarnos na 
realidade, o individualismo sa, 
tisfeito é a finalidade preferente 
dun anquilosarnento que fai pe, 
rigar esa prirnária hipótese de 
que o home é un animal en 
constante evolución; acomo, 
dámonos porque xa non quere, 
rnos seguir resistindo os embates 
dunha sociedade (a nosa, coma 
calquera outra) definida desde 
as forzas ~enrrípetas do conser, 
vadurísmo. E moíto máís fácil 
do que pode parecer: roubánlle a 
un a memoria ou un par de zapa, 
tos e, sen pensalo, co tempo re, 
matará por afacerse a non tela 
ou andar descalzo, e, se cadra 
mesmo teoriza sobre as "avanta, 
xes" que iso supón. A literatura 
galega leva máis de cinco sécu, 
los adoecendo da atrófia que a 
preséncia arrogante, intransi, 
xente e imperialista da "cultura" 
castelá inocula en todo o que 
cohabita baixo o seu xugo polí, 
tico. 25 anos despois da rnorte 
de Franco, non cambiaron tanto 
as cousas como para que a litera, 
tura galega non deba reclamar, 
constantemente, o seu lexítimo 
dereito a un desenvolvernento 
normal. Con todas as armas po, 
síbeis, pero sempre gardando o 
respeito debido ao valor índivi, 
dual que evite a asfíxia da autar, 
quia endogámica. 

Que os ollos de todos nós vexan 

Xavier Seoane. 

axiña os dias en que toda esta 
problemática poi a ser esqueci, 
da. Pero, mentres así non sexa, a 
literatura escrita en galego ha, 
berá contemplar sempre o valor 
engadido da rebeldía. Mentres 
asi non sexa, fabulación literá, 
rias como Ábrelle a porta ao mar 
deberán ser interpretadas como 
labazadas na cara dunha sacie, 
dade que se rexeita por ínsatis, 
factória: de compracerrnos, fica, 
mos coa realidade que temas e 
en ela fabulamos: senón inven, 
taremos outra. Realmente non 
cabe outra interpretación nen 
na nosa literatura nen noutra, 
tan diáfana. Mais vémonos na . 
obriga de advertir o desafortuna, 
dísimo que seria calquera análise 
onde este tipo de literatura vira 
corno o froito permitido por un, 
ha sociedade normal. Facémolo 
porque sabernos que é posíhel, 
que sucede. 

!). catalogación xenérica que a 
Abrelle a porta ao mar rnellor lle 
acae é a de novela, porque é o 
xénero menos suxeito a rixideces 
estruturais. Non resulta fácil ín, 
dicar a acción central que nace 

da interrelación das personaxes 
que habitan este, corrta veremos, 
particular mundo. Habela, hai, 
na; tan simples e tan complexa: 
ben se puidera dicer que a evolu, 
ción da nenez de Lolo é o con, 
dutor central, pero tampouco se, 
ria rnoi xusto porque a vida de 
Lolo é unha rnáis e tanta irnpor, 
tanda coma ela téñena as vidas 
da Avoa, Ada, Roxélio, Carme, 
etc. O esquema que estarnos a 
pintar é, in, 
discutibel, 
mente, o dun, 
ha novela co, Un longo 
ral onde a 
mernória co, poema en 
lectiva é, real, prosa, 

diríase, que, mente, a ex, 
plicación f¡, 
nal para en, 
tender o 
mundo . Me, 
rnória colecti, 
va que é un 
sumatório das 
vidas de todas 
as personaxes; 
memória co, 
lectiva da que 
proceden as 

por veces, 
adopta 
solución 
expresivas 
característic 
as do xénero 
poético 

diversas voces que na novela se 
escoitan (len), entremesturadas 
coa dun narrador omnisciente 
presto a tamén facerse voceiro 
seu. Memória colectiva, é corno 
un rio este caudal, enchido polas 
múltiples afluéncias de voces; 
corno o mar, corno o que vai e 
vén, eterno retomo a unha terra 
da que non se dá despegado. No, 
vela épica; se se quer, épica do 
cotián cantada/contada por un, 
has personaxes nada comúns. 
Novela épica pero de corazón e 
expresión fondamente lírica; un 
longo poema en prosa, diríase, 
que, por veces, adopta solución 
expresivas características do xé, 
nero poético. Non se esquenza 
que o seu autor, Xavier Seoane, 
sempre gostou do experimenta, 

/ 

/ 

lisrno, e aqui ternos unha mostra 
máis. Xa cando lemes a páxína e 
rnédia que antecede ao prirneiro 
dos tres libros en que está dese, 
ñada a novela, percibimos que 
este é un mundo, un cosmos, 
moi seu; particularísimo e á vez 
tremendamente universalizante 
cosmoloxia onde os seres do mar 
adquiren certas características 
próprias, para nós, dos seres ma, 
riños. Constituese asi un sistema 
de reaccións próprio onde os 
peixes entran en casa humana e 
aos humanos sáenlles escamas ou 
emiten borbullas en lugar de Pª' 
labras; un sistema, que pouco 
ten que ver co humano pero 
tampouco é animal, non ideali, 
zado e nada ideal onde tamén 
hai guerras e ingratos conflitos 
(e-asi resúltanos máis críbel, me, 
nos fábula), no que Lolo remata 
por comprender que "o que os 
adultos chaman realidade non 
eran fermosas lendas de cervos 
navegantes e illas encantadas se, 
nón un vendabal que destrozaba 

. canto atopaba ao paso" (páx. 
111) Novela, pois, moi rnariña, a 
novela máis mariña que se que, 
ria irnaxínar, ou ao menos, que 
tarnén é fondamente terrenal. 

Novela un algo contaminada de 
fábula e tamén de canto, onde a 
tradición oral ten unha irnpor, 
táncia decisiva, mesmo se bota 
man de rexisto lingüístico vul, 
gar que acentua esa fidelidade. 
Onde non hai ·precisión xeográ, 
fica, o que non é de estrañar da, 
do o seu carácter universalizan, 
te, que localice a acción en lu, 
gares para nós recoñecibéis, lo, 
xicamente. E onde tampouco 
hai sequera posibilidade de ubi, 

-cación temporal, non se sabe se 
é unha hístória do pasado, do 
presente ou do futuro. Porque o 
é todo á vez: unha história para 
que aprendamos do presente, 

(Pasa á páxina ~guinte) 
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Reportaxe en Kosovo-
A correspondente da TVG Ana Expo, 
sito leva máis de dez anos transmitindo -
crónicas sobre conflictos bélicos. Xa -
escreoeu sobre Bósnia e -
sobre o retomo dos 
hutus ruandeses do 
Zaire. Agora asina 
¡ Vémonos en Koso, 
vol, un libro realiza, 
do tras pasar dous 
meses realizando cró,
nicas diárias. A xor, 
nalista retrata o con, 
flicto a xeito de repor, 
taxe recollendo os di
ferentes pontos de 'lis
ta: o dos nenos que Pª' 
decen, o das fam.ílias qu_e se separan, o 
dos que se converten en verdugos, o 
dos soldados españois, etc. Publicado 
en Lea.+ · 

~critores e -
Ibero américa 
Maximino Cacheiro é o editor de Os 
escritores galegos e iberoámeria, un 
conxunto de con- · 
feréncias de dife, 
rentes autores gale, 
gas nas que perco
rren a pegada ame
ricana na literatura 
própria e viceversa. 

_A Universidade de 
Vigo foi escenário 
das conferéncias e 
edita o volume, con 
vivéncias de Francis, 
co Fernández del Riego, Pura Vázquez, 
Luz Pozo, Maria do Carme 
Kruckenberg, Xavier Alcalá, Isaac 
Otero e Víctor F. Freixanes. • 

Bandidos, xénios e 
gatos pouco gatos-
Aparecen novos títulos-para os máis 
xóvenes en Edebé,Rodeira. Reco, 
mendados a parti
res de nove anos 
están nas librarías 
Xalop, Bori,Bori 
e o bandido Fal, 
triqueiras, de En
rie Lluch, no que 
un ladrón rompelle 
a cabeza a dous reis 
inimigos entre si, e . 
O xenio de Aladino 
García, de Joaquim 
Carbó, unha variación 
do popular conto ao 
redor dunha lámpara 
máxica. Filipe, que 
non cheira unha sar, 
diña nen que llapo
ñan baixo o fuciño, é 
protagonista de Un 
gato moi pouco gato, 
recomendado para 
primeiros leitores e 

inado-por-Elen.,._~-1--

0 'Ca llaghan, no tex, 
to, e Angels Camella, 
nos debuxos. • 

Reflexión para -b 

encontro relixioso 
Victorino Pérez Prieto define o seu li, 
bro como "unha humilde proposta que 
a.xude a un reencontro co 
Deus de Xesús, a -'-~----
cabalo entre a espi, 
ritualidade e a re
flexión teolóxica". 
Con cordas de ten, 
rura, do teólogo e 
ex director da revis, 
ta dos crentes gale
gas Irimia, recolle a 
experiéncia persoal e 
vivida con outras 
persoas na percura da 
luz relixiosa e dunha 

\.'~~61'.;:t-'ft' 

co!'ICORDAS 
Dl!. n:.~RURA 

relación sosegada coa lgrexa. Edita So, 
ciedade de Estudios, Publicacións e 
T raballo.+ 

. ) 
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(Ven da páxina anterior) 

para que apr~ndamos do pasado 
se cadra para sabermos como 
pode ser o futuro. De cando o 
mundo eta plano ("teño asoma
do ás rompentes por onde cae o 
mar para o· fondo, onde a auga 
ferve e xa non hai máis ho'ri
zonte .. . ", páx. 47). 

· Déixanos Xavier Seoane uriha 
novela breve ( 11 7 irreais páxi -
nas, de aí hai que descontar as 
páxinas en branca que van entre 
capítulo e capítulo dos tres li ~ 
bros) de intensa pulsión narrati
va, moi l írica hovela épica, rei
vindicadora da memória colecti
va e da importáncia que o indi
víduo ten na sua construción, 
bofetón na cara da globalización 
capitalista (h_ai outra, e do indi
vidualismo borreguil que preco
niza a sociedade do benestar co
mo instrumento para nos des
vincular dos demais. Menos bri
llante á hora de manter a ten
sión, na a~epción · máis co"mun 
pois, afortunadamente, non to
do son leitores que o único que 
buscan nunha obra· literária é o 
asunto, a história. + 

XOSÉ M. EIRÉ 

Reinventando 
a Odisea 

Título: O, Brother!. . 
Directores: Joel e Ethan Coen. 

Houbo un:tempo no que o·cine- · 
ma americano se dividía en pelí
culas de grandes estúdios e fitas 
independentes. Un tempo no 
que xurdiu o festival de Sundan
ce, os indies arrasaban nos festi
vais europeus e se falaba dunha 
revolución no xeito de facer ci
ne. O tempo pasou, e moitos dos 
guionistas e directores que for
maban parte daquel grupo se in
tegraron, conservando máis ou 
menos as suas peculiaridades, no 
sistema de Hollywood. Cicais 
nunca houbera unha intención 
consciente de ser uha xenera
ción ou ter un estilo comun. Fa
lar · hoxe dos irmáns Coen, · ído- · 
los e abandeirados daqueia inde- · 
pendénGia, é facelo duns autores 
que se mostran tan libres cun· 
grande presupuesto coma nos 
seus inícios. A imaxinación des
bordante, esa afeizón por xogar 

coas convenctons o cmema e m~egra ora segregacwmst::i a 
xénero, e un sentido do humor música. . 
retorcipo son características tan- 1 . 

to de Arizona Baby coma do seu A ¡füa é un regalo para os senti-
último filme, O brother!, unha do~. No Sul racista que serve de 
versión moi libre da Odisea de marco á história, a música dis-
H otne ro na tingue a brancos e morenos, li-
que "tres pre - · bres e esclavos, até que unha 
so.s na Norte- mestura de ritmo negro e melo-
américa pro- A estnit;ura dias brancas trunfa entre unha 
funda dos" . en episódios - povoación que escoita o tema 
anos 30 esca- da Odisea na rádio e demostra que non lle 
pan da cadea importa a pel dos seus intérpre-
p ara ir na resulta tes. A fotografía, plena de luz e 
procura dun perfecta para poesía, matiza e atenua a viveza 
botin ente- da..s cores para mellor aprezar o 
rra.,9.o. un canto pó, o calor e a dureza da aventu-

que no ra que emprenden os tres presi-
O esti.lo na
rrativo de Et
han e Joel 
Coen estivo 
sempre liga
do ao cómic, 
á idea de pe-

fondo fala da diários ao se escapar da cadea. 

quenas histo-

corrupción 
política ou a -
relixión. 

rietas con entidade própri::i que 
se entrelazan formando un to
do. É por iso que a estrutura en 
episódios da Odisea resulta per
fecta para os dous irmáns nos 
canten un conto trepidante que 
no fondo fala da corrupción po
lítica, a relixión, ou capacidade 

Polo camiño atoparanse con 
personaxes saídos do Il}axin de 
Homero e outros baseados en 
xente real , coma o ladrón de 
bancos ou o guitarrista de blues 
que mercou a sua destreza ao 
diaño a cámbio da sua alma. 

Un divertimento para todos os pú
blicos e moito máis para quen faga 
o esforzo de analizar o encaixe de 
estilos narrativos e denúncia social 
no que se basea esta fita. + 

ANXO TENREI RO 

~---~-11 1 conta de discos lll----~ 

Cristo e Elvis 
fus.iónanse 

Título: O mariachi de Trostky. 
Grupo: Elviscristo Furious Machine. 

N on se pode atapar este compacto 
nas tendas, pero o qu~ contén xa foi 
apresentando n algunhas cidades do 
país. Xuntouse o xomalismo e a 
literatura coa electrónica, e deu en 
Elv iscristo , a fusión de dous grandes 
mitos. Cristo, o mito ocidemal máis 
importante do primeiro tnilénio, . · . 
Elv is o máis salien~ábel do segundo. 
A si o pen san Santiago Jaureguizar, 
Xerman Viluba e A rturo Vaquero, 
artífices de Elviscristo Furious 
Machine. N a sua tenta tiva de 
fusionar a tradición galega dos 

contacontos coa vangarda 
electróniq1. internacional, 
mergúllanse na narrativa trip hop. 
Jaureguízar, xornalista en El Progreso 
e autor de libros como Fridom spik e 
A rutina corsaria, Xermán Viluba, 
que fora guitarrista dos Skomabois, e 
Vaquero, músico elec trónico que se 

· encarrega das programacións e dos 
sampleados, conforman ·a "máquina 
fur iosa" que se adica a anunciar que 
o v indeiro milén io terá como 
protagon ista a ese ser denominado 
Elviscristo. As suas histórias, regadas 
con samplers como o s de AC/DC, . 
fá lanos de personaxes como o home. 
que axuda a Hamas entrando nos 
arquivos do Mosad bu o viaxante 
que merca chupa chups para dous 
gardas civis. + 

O retomo de Anestesia · 
Título: Ultra~kom~ikatzen. 
Grupo: Anestesia. 

Edita: Esan Ozenki. 

N on hai un seg~ndo de respiro. O 
grupo basco Anestesia continua cun _ 
ritmo hard core de loucura cando se 

cumprén os doce anos do seu 
n acimento. Tiveron un parón na sua 
actividade hai algo máis de dous 
anos, pero tras unha série de directos 

. durante o verán de 1999, voltan·ao · 
local de gravaciÓn para traballar 
neste novo disco. Anestesia, do que 
forman parte lbon, Nil, Beloki e 
Mikel, que fora membro de Negu 
Gorriak, denúncia desta vez a ultra 
comunicación, ou o que é o mesmo, 
a obsesión por controlar todas as 
cañ.les de información co ánimo de 
moldear os pensamentos. t 

6. Roma e o Mediterráneo 

Volve o heavy? 
Título: Desde el fondo del abismo. 
Grupo: Obus. 
Edita: Boa. 

Bar6n Rojo reaparece de cando en vez 
nalgunha praza maior e Ohus lanza novo 
disco. Que acontece? Os músicos din 
que o heavy non morre nunca; no caso 
de Ohus renúncian a cambiar a sua 
eséncia, o seu é "guitarras sóUdas e unha 
base de riono demoledora". O grupo, 
que tivo momentos de glória nos primei
ros oitenta, deciden sepárase en 1991. 
Como outras bandas, a reactivación pro
dúcese anos máis tarde, en 1996. Ainda 
que, como mostra de que o heavy se veu 
superado pro outros estilos, non gravan 
disco até este 2000. Máis barrocos pero 
coa alma pesada, buscan h imno co seu 
priil).eiro single Que te jodan. + 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Revista galega 
de filqloxia 
Nll 1. Ano 2000. Dirixe: Manuel Ferreiro. 

Edita: Departamento de Galega-Portugués da 
Universidade da Coruña. 

Entre os traballos máis -destacados que se 
incluen están os de Xoán Carlos Lagares, 
sobre a utilización do xénero gramatical e 
o sexismo lingüístico no galego. O portu-

gués Mário Vi
lela reflexiona 
sobre os este
reotipos na 
língua portu
guesa actual. 
Xabier Frias 
comeza o seu 
estudo sobre 
a influéncia 
do árabe no 
vocabulário 
ga lego. En
tre as recen
sións e tá a 
que Pi lar 

Garcia Negro 
fa i do libro Idioma i prejuici, de Rafael 
N inyoles e a que Fernando González rea
lizou ao redor da obra de Xosé Manuel 
Sánchez sobre a interpolación pronomi
nal no galega. t 

Don Golfiño 
Nll 4. Novembro de 2000. Prezo 300 pta. 
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés. 

Neste número, o protagonista principal é a 
pesca. As suas artes son comentadas por 
Adela Leiro e Mon Daporta. Dáse conta da 

história da pes
ca en Galiza, os 
aparellos que se 
empregan para 
mariscar e para 
pescar co siste
ma de escava
ción no fundo 
mariño¡ as na
sas e outras 
gaiolas de 
pesca; os apa
rellos con 
aruois; as re
des en tocias 
as suas 

moclalidades e 
as ferramentas de enganche e de corte. Ca
da arte ten a ver cun moclelo de pesca e 
uns determinados animais mariños. t 

Tempo exterior 
Revista de análise e 
estudios intemacionais 

N" l. Xullo-Decembro de 2000. Prezo 1.500 pta. 
Dirixe: Xúlio Ríos . 

-Edita: Instituto galego de Análise e Docu
mentación Internacional (lGADI). 

Esta revista sofre un cámbio radical e en
ce~a unha nova xeira con este primeiro 
volume. Entre os traballos publicados es
tá o de Camilo Nogueira, sobre a 

iminente 
ampliación da 
U E. Fernando 
Delage escribe 
sobre a infor
mación inter
nacional n a 
prensa. Laude
lino Pellitero 
reflexiona so
bre o lento 
camiño da 
unificación 
no Mercosul. 
Cristovo Ra-

mírez retrata as dificuldades dos 
saharauis para ter man do seu território 
por mor da intransixéncia marroqui. 
Francisco Veiga recorda a Guerra do Kó
sovo en 1999 e analisa as suas 
compoñentes. No capítulo de entrevista, 
o eurodeputado popular .Daniel Varela 
fala do futuro da pesc_a galega. + 



A NOSA TERRA . 

Xabier Pausa, 
o impresionista que corital5a 
a paisaxe coma Seamus Heaney 
O pintor morreu en Goián, con 69 anos 

-O- GUSTAVO LUCA 

Nado en 1931, fundador co escultor Piñeiro da marca re
ferencial de Goián como vila de artistas, militante da UPG 
na clandestinidade e pintor por antonomásia das paisaxes do 
baixo miño, dos que amou e pintou os cómaros verdes, as 
mapoulas, a carriola branca, o trebo, o chuchamel e as carri
zas. Vital e valente, o pintor apurou a vida a prazo que lle 
daba o cancro e agardou a morte cos trebellos de pintar na man. 

Afinal dos 50 estudara Belas Ar
ces en Madrid e nos primeiros 60 
compartía e tudo en Francisco 
il vela con Xaime Quesada e 

X é Luis de Dios e amizade con 
Bauti ta Alvarez, Tino Grandio, 
Mundo Patiño, Ortiz, Lois Dié
guez, Alberto Miguez, Afonso 
Alvarez Gándara. Desa época é o 
seu contacto con Colmeiro ao 
que coñece pintando As Panadei
ras de Silleda, o que lle fai conce
bir un estilo desprendido do im-

presionismo, con maior liberdade 
de formas e unha temática popu
lar que (nunha recente entrevis
ta) relaciona coas aportacións de 
A vendaño, Murguia, Genaro Ca
rredo e Parada Justel, pintores 
que Pousa situaba nunha corren
te nacionalista. 

No seu estudo en Madrid fixera 
con Patiño e Lois Oieguez o pri
meiro cartaz de Voces Ceibes e 
pouco depois aparece Pausa 

comprometido con outros com
pañeiros de xeración, na Estampa 
Popular Galega, a idea de Caste
lao e Camilo Oiaz Baliño, paren -
te do cartelismo revolucionário 
·ruso, de desclasar a pintura cara 
a soportes públicos e á multipli
cacion oferecida palas rotativas e 
os meios de comunicación. Unha 
primeira exposición da Estamapa 
fixérase en Compostela no Gaio
la en 1968. 

En Tui a exposición da 
Estampa Popular inau
gurouse no Concello, 
onde Xabier Pausa fo¡ 
requerido pala Brigada 
Político Social de 
Franco que entendeu 
que o delito dos carta
ces subversivos era de 
orde I.nilitar polo que o 
pintor foi levado · a 
Consello de Guerra 
que o condenou par in
sultos al jefe del Estado, 
al ejército español y al 
movimiento nacional á 
cadea de A Parda. 

A pintura de Pousa 
ten a mesma vontade 
que a poesía de Sea
mus Heaney en con.-,. 
tar a existéncia dife
rente do seu país den
de a raíz orgullosa da 
paisaxe. A sua pintura 
está recoñecida en to
do o mundo.+ 
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Os editores artellan o 11 Salón do Libro Galego 
en Pontevedra como unha estratéxia na busca de leitores 
Unha grande libraria oferecerá 
toda a produc;ión editorial galega.do 18 ao 23 de Decembro 

*C.V. 

Instalarase ao pé da céntrica 
praza da Ferreria e será un
ha grande carpa organizada 
por seccións ao xeito dunha 
librarla. A Asociación Gale
ga de Editores promove o 11 
Salón do Libro Galego, que 
se inaugurará o próximo 
Luns dia 18 de Decembro 
en Pontevedra, como o trin
que da produción editorial 
galega, levando os libros a 
rua para paliar un dos pro
blemas que máis preocupa 
ao sector: a falta de leitores. 

Nos 250 metros cadrados da carpa 
deseñada por Pepe Carreiro que 
se instalará no centro de Ponteve, 
dra só haberá libros galegas. O II 
Salón do Libro Galego rompe o 
esquema tradicional da feira e ar, 
téllase como unha grande librarla 
onde os títulos se organizarán por 
seccións, deixando á vista o con, 
xunto a produción editorial en li, 
teratura infantil, ensaio, poesía, 
novela ou libros de referéncia. 
Haberá lugar específico tamén pa, 
ra os grandes proxectos editoriais 

-de Nova Galiza Hércules, Ir Indo 
ou A. Nosa T erra que non se co, 
mercializan en librarías. P.onteve, 
dra é a segunda cidade que acolle 
o proxecto -o pasado ano cele, 
brouse en Compostela- e, na idea 
da Asociación de Editores está a 
itineráncia polas sete cidades con 
miras a que, no futuro, o Salón se 
poda celebrar simultaneamente 
en todas elas. 

Os editores organizan este 11 Sa, 
lón do Libro Galego como respos, 
ta á necesidade de conseguir no, 
vos leitores para a produción edi, 
torial própria, como maneira de 
promoción do libro galega <liante 
da falta de mecanismos de ache, 
gamento ao público nun sector no 
que compiten en desigualdacfe de 

frCC1óN 5. M-TALA 
Chus Pato 
Xerais 

l. EXPEDIENTE 
ARTIEDA 

Luís Rei Núñez 
Xerais 

condicións coas empresas de fora. 
·"O libro galega ten boa saúde pe, 
ro o que faltan son leitores. Pedi, 
mos todo tipo de medidas para 
conseguir unha maior atención 
sobre o esforzo que está a desen, 
volver o sector. Levamos xa tem, 
po demandando bibliotecas de 
aula nos centros de ensino e unha 
rede eficaz de bibliotecas públicas 
con promotores de leitura. O Sa, 
lón responde á necesidade do sec, 
tor de instrumentos específicos 
para difundir a produción edito, 
rial porque os can, 

Os leitores dependen 
de decisións políticas 
O concelleiro de cultura de 
Pontevedra, Luis Bará, foi ta, 
llante á hora de afirmar que é 
posíbel acadar leitores para o li, 
bro galega se se "toman as deci, 
sións políticas axeitadas". A ins, 
titución local acolleu con agra, 
do a celebración da cidade do 11 
Salón do Libro Galega que, se, . 
gundo o concelleiro, emárcase 
"na liña de promoción da leitu, 

ra, co achega, 
mento da cultura les de publicidade 

son difíciles para 
nós" afirmou a 
presidenta .da Aso, 
ciación de Edito, 
res, Fabiola Sotelo 
mentras chamaba 
a atención da con, 
veniéncia de visi, 
tar a grande carpa 
que se instalará en 
Pontevedra, onde, 
alén das navidades 
poderanse mercar 
os fondos das edi, 
toriais. Fabiola So, 
telo reclamou asi, 
mesmo unha 
maior atención 
por part~ dos Pº' 
deres públicos a un 
sector que defende 
como estratéxico 
na normalización 
cultural galega e, 
en especial, men, 
tou a necesidade 

'O libro galega 
ten boa saúde 
pero faltan 
leitores. 

do libro a toda a 
poboación, con 
especial adica, 
ciónao público 
infantil. Desde o 
ponto de vista de 
consolidación do 
idioma e a cultu, 

de que os meios de 
comunicación pú, 
blicos se fugan eco 

Levamos tempo 
demandando 
bibliotecas de 
aula no ensino 
e unha rede 
eficaz de 
bibliotecas 
públicas" 
Fabiola Sotelo 

ra, o sector edito, 
rial é estratéxi, 
co". Considerou 
Bará un ·acerto 
"sacar os libros á 
rua e levalos ao 
centro da cidade. 
A responsabili, 
dade de ter máis 
leitores é colecti, 
va, pero ten que 
ser un obxectivo 
fundamental das 
institucións por, · 
que xogamos ni, 
so o futuro da 
nosa cultura". 

Fora da apresen, 
tación de novi, 
dades editoriais, 

dos libros galegos. A Asociación 
de Editores considera un logro ter 
acadado o "minuto para o libro ga, 
lego" na TVG que viñan deman, 
dando desde hai tempo pero con, 
tinua a esixir o programa cultural 
que ainda non existe na- grella da 
canle pública galega. 

o II Salón do Libro Galego con, 
tará coa presenza de escritores 
com0 Antón Riveiro Coello, 
Manuel Rivas, Xosé Carlos Ca, 
neiro ou Xurxo Borrazás. O lo, 
cutor da Rádio Galega, Supe:rpi, 
ñeiro, estará na carpa, libraría o 
Martes dia 19. • 

3. A GUERRILLA 
ANTIFRANQUISTA 
DE MARIO DE 
LANGULLO 
António Téllez 
ANosa Terra 

4. TERRA E 
2. A VIAXE DE 

NoN. FrCC1óN PROGRESO 
BALDASSARE V ários autores 

Amin Maalouf Xerais 
{(erais l. ANTROPOLOXIA 

3. NAMALETA 
DE. GALICIA 5. RESISTENCIA 

Mariño Ferro CULTURAL E Xurxo Borrazás Xerais 
Sotelo Blanco DIFERENCIA 

2. GUIADOS HISTÓRICA 
4. A LOBA COGUMELOS ·X. González Millán 
Bento da Cruz COMUNS Sotelo Blanco 
Xerais DEGALICIA 

Marisa Casrro 
Xerais 

Libr.1rias consu ltad,1s: 
Cartal)(ill (Vigo). Co11ceiw (A Corui'ía) . Michdcna (Pontcvcdra). 

Pcdreira (S,mtiago) . Souto (Lugo) . Torga (Ourcnsc) . 

Fabiola Sotelo, Presidenta da Asociación de Editores Galegos. A.N .T. 

ANOSP. 
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O exemplo de Aquilino Iglesia Alvariño 
No exemplo precedente, adicado a 
Celso Emilio Ferreiro, decía que a 
"nosa común e estreita amistade 
co finado Aquilino Iglesia Alvari, 
ño serviu de aglutinante, en certa 
maneira", cando nos atopamos nos 
anos setenta en MadriGaliza Pero 
o poeta de Celanova coñecera ao 
de Abadfn dende moito antes do 
que Borobó o veu por ve:z primeira; 
cando Aquilino chegou ao meu fo, 
gar de Extramundi, no ano 1943, 
pra invitarme a que fose xantar a 
casa Ramallo, en Rois, con il e os 
demais profesores do Colexio León 
XIII, de Vilagarcía; que mercara, 
:xunto co Xesús Garrido, ao rrans
terrado galeguista Núfi.e:z Búa 

Todos eran, no seu tempo, gale, 
guistas. Celso Emilio tamén: das 
Mocedades. Entonces coñecería a 
Alvariño, quen logo de escribir 
Señardá no Seminario de Santa 
Catalina, deixou aquela escola de 
cregos e poetas mindonienses, 
pola sinxela razón de que manda, 
ran de bolseiro a Roma a un so-
briño do hispo Solis; birlándolle 
así a plaza pra ampliar estudios no 
Instituto Bíblico, ou na Universi, 
dade Lateranense, que por sobra, 
dos méritos lle correspondía. 

T opóuse o mozo poeta ( quen de 
ter ido a Roma, chegaría sen dú, 
bida a ser preconizado hispo, ou 
cecáis creado Cardenal, pra o que 
daba ben a talla corporal e espiri, 
tual) sen máis acougo que o gale, 
guismo, a non ser as pasantías de 
latín. Volveu de contado a Seiva, 
ne, a casa de seus pais. Foise unha 
temporada a Madrid, pode que en 
busca de traballo intelectual. Alí 
compuxo o arcano, longo, doado 
poema, Cando teña 300 anos de 
Alén, insenado no número 121 de 
N6s, e que non repiteu enteiro en 
ningún dos seus libros. Quedando 
prendidos no misterio versos co, 
ma aquil que df: 

- Estrela, Naire, Xaquelina, Pamlxi, 

• 0 LIBERADO 00 GALEGUIS
MO. Quedaría na rúa Aquilino, a 
non ser o Partido Galeguista, re, 
cén constituido por entón. Coido 
que pola mediación de seus ami, 
gos Cunqueiro, Femánde:z del Rie, 
go, a nova organización naciona, 
lista contá cos seus servicios. En, 

A. Iglesia Alvariño e Celso E. Ferreiro. 

cargárono da dirección de A Nosa 
Terra cando reaparece (24,y¡, 
1933) o vello periódico das Jr, 
mandades da Fala, que dende un 
ano denantes (15,IV, 1932) xa era 
o voceiro semanal do Partido Ga, 
leguista. Dirixiuno Iglesia Alvari, 
ño sementes no segundo semestre 
do 33, pois en xaneiro do 34, o re, 
emplaza Suárez Picallo; quen per, 
dera a acta de diputado, nas elec, 
cións do bienio negro. 

Mais nise mes para a formar parte 
Aquilino da terceira Segredaría 
Executiva do Partido, renovada 
entonces. Dos catro segredarios 
na primeira, pasarán a ser cinco 
na segunda e sete na terceira. Un, 
ha luminosa pléiade constituida 
por Gómez Román coma segreda, 
rio xeral; Alexandre Bóveda, de 
Organización; Plácido Castro, de 
Relacións Intemacionais; Sebas, 
tián González, segredario técnico; 
Gastelao, segredario político; 
Alvarez Gallego, de Propaganda, 
e Iglesia Alvariño coma Delegado 
do P.G. na Federación de Moce, 
dades Galegas, fundada nises días. 

O mesmo Aquilino, coma dele, 
gado nas Mocedades, é o que "so-
licita e obtén a autorización do 
P.G. pra celebrar unha Asamblea 
no local social do Partido co o~ 
xectivo de crear a Federación e 
discutir a forma concreta en que 
quedarfan vencellados ao P.G." 
(como anota Xavier Castro, na 
súa documentadfsima historia de 
O galeguismo na encruciUada repu, 
blicana, onde apañei istes datos) . 

Como representante das Mace, 
dades fala en moitos mítines no 
ano 34, e dentro delas, Alvariño 
caraterfzase por propugnar "a in, 
hibición da polftíca xeral de Es, 
paña e da actuación parlamenta, 

As relacións 
banca--industria 
en Galiza 
Ramón Y áñez Braxe 
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ria, pra qué o nacionalismo poi, 
dese adicarse á creación dunha 
auténtica cultura galega, 
concienciando o pobo". Corrente 
apartidista, diferenciada da con, 
servadora e católica de Isla Cauto 
e Ramos Colemán, e da arredista, 
encabezada por Xosé Velo e Cel, 
so Emilio Ferreiro. Triunfa ista 
corrente independentista na II 
Asamblea das Mocedades, verifi, 
cada en maio do 35, e prescinde 
da segredaria de enlace co PG 
que desempeñaba Aquilino. 

Nen embargantes Alvariño escri, 
be asiduamente no Guiei.ro, o vo, 
ceiro das Mocedades, creado seis 
meses despois; anque vai dismi, 
nuindo a súa, acción dentro do ga, 
leguismo, ocupado pola súa labou, 
ra profesoral en Vilagarcía. Xa 
mostrara Aquilino na III Asam, 
blea do P.G. celebrado en Ouren, 
se naquil xaneiro do 34, a súa po, 
sición semellante á de Otero Pe, 
drayo, Ramón Villar Ponte e Fil, 
gueira Valverde, contraria á alian, 
za cos partidos da esquerda; pero 
debido cecáis ao seu apartamento 
político non aparece (no libro de 
Xavier Castro) coma protagonista 
na constitución da Dereita Gale, 
guista; escisión do P.G., impulsada 
por Vicente Risco e X.F. Filgueira, 
coma reacción ante a incorpora, 
ción do Partido ao Frente Popular. 

Mália que Don Vicente recordará 
tal actuación de Aquilino naquela 
Asamblea de Ourense, no prego de 
descargo ante a Comisión Depura, 
dora de Instrucción Pública no ano 
1937; aducindo que tomara "parte 
en dita asamblea exclusivamente 
para combatir aquela tendencia 
( esquerdista) co señor Iglesia Alva, 
riño". Tal coma anota Anxo Ta, 
rrío, no seu Limiar á Antoloxía de 
A.LA., publicada pola Universida, 
de de Santj.ago, en 1986. 

• 0 MAIOR pos CATORCE DE 
ÜSEBE. Cando poucos anos máis 
tarde tratei a Iglesia Alvariño era 
un galeguista dormido, o mesmo 
que, polas circunstancias, eran ma, 
sóns dormidos, os nosos compañei, 
ros dos Catorce de Osebe, Antofü, 
to, o de El Sol, e o bon practicante 
Rodrigo Patricio; logo de pasar 
moitos anos na cadea por selo, ben 
despertos, no outro tempo. En ver, 
dade casi todos os Catorce dormía, 
mos o forzoso sono. das nosas con, 
viccións políticas no longo leito da 
noite de pedra. Quen mais ou me, 
nos fara republicano e socialista: 
do VIR, coma Maximino Casti, 
ñeiras e máis eu. Do PSOE, pasto 
que me afiliei nos últimos días da 
Pluscuancivil, xa soio poiden selo 
n.o campo da concentración. Pe, 
dro Martul, sí que o fora denantes, 
e coa súa imaxinación puxera a 
salvo o arquivo do Partido, atrave, 
sando os Pirineos, ao mando dun, 
ha patrulla de Cara.bineiros. Váz, 
quez de Calo, o pai de MouruUo, 
que por ser alcalde republicano de 
T eo, tivo que escapar a Portugal e 
logo á Arxentina pra salvarse da 
cu.neta, volvera pota biiga d facer 
de seu fillo un tu.d nt ~ , pci& 
nal e reno~ il' da t'llltm ión ga
lega . . !Por b m· d ~odo, lt!fmmoo, , n· 
tre s Ca~'Ce:1 ut m]llln. ·i:sm dorm.i· · 
d d abondo1 l sdno lul!s 
e po, qu d . pert6u á tOOr~ a li-

bertade falando con nós. E V arela 
J ácome, motivo académico da 
xuntanza de Osebe, por mor de ga, 
ñar a súa primeira cátedra, nunca 
deixaría de traballar sen descanso, 
pra poder despertar do sono que 
padecíamos tales fillos de Breogán. 

¿Cal era o pensamento único que 
nos unía aos Catorce de O sebe? 
Penso que o que predominaba xa 
en Europa, tras a derrota do nazis, 
mo, e que no naso país tardaría 
ainda moitos anos en impoñerse. 
Quer dicir que volvería a ter vi, 
xencia, cando despertáramos do 
noso sono, o tripodio da Revolu, 
ción. francesa: Libertade, Igualda, 
de, Irmandade (o que agora cha, 
man solidaridade) .... E, en canto 
os problemas da nosa terra, com, 
partíamos a actitude aberta de 
Aquilino, que exhibía un gale~ 
guismo laxo, nada fanático da lin, 
gua tan adulterada, da que era o 
roáis exacto e puro investigador. 

O señor das palabras mantiña un 
singular alonxamento do cenáculo 
da Rosaleda, e de seu xeito de aris, 
tocratizar intelectualmente o gale, 
guismo; se ben sentía un excepcio, 
nal respeito por Otero Pedrayo. 
Ao que respondía Don Ramón de 
T rasalba cunha curiosidade extra, 
ordinaria por canto facian, no ei, 
do literario, Aquilino, e no eido 
social, os seus amigos. Así, aquil 
fenómeno gastronómico, que non 
deixaba de ser éultural, de Os Ca, 
torce de Osebe, intrigoulle moito 
ao patriarca da galeguidade. Man, 
doume un artigo con ise título que 
publiquei en La Noche, e entre, 
goulle a Iglesia Alvariño un pre, 
cioso poema burlesco tamén epi, 
grafiado así. Retratóu Otero nos 
seus bufos e agarimosos versos, a 
aquila variopinta xuntanza. 

Son Ucenciailos nos soportales, 
de aula e de taza mestres compridos. 
Hainos estoicos. Ningún dispépsico. 
Todas asentan no coro ilustre 
da p apatoria. 

Son ortodoxos. Son humanistas; 
de Celtia e Roma xuntan, podentes, 
-cas hennenéuticas dos bos compagos, a ar, 
te fid{ilga de ir enxoitando a boa fu.stalla. 

• CoDA. Mais aquela dionisíaca 
e avanzada e independente mani, 
festación premarura do que pode, 
ría ser denominado hoxe, se ca, 
dra, socialismo libertario, frustrou, 
se coa morte repentina do poeta 
diabético e maxistral. Os catorce 
de Osebe dispersámonos, tras o pa, 
samento do señor das pal.abras, e 
quedamos xa pra sempre orfos do 
seu maxisterio, máis literario e 
humán que político. Somentes 
me quedou o consolo de ser o seu 
albacea xomalístico, ao rexistrar 
na Noite toda a súa obra, en canto 
finou, E logo na Festa das Letras 
Galegas a il adicada (no 25 cabo, 
dano da súa morte) lembreino de 
abando. Pra ter despois a honra 
de inaugurar o l Congreso de Poe, 
sía Galega, falando do inmortal 
cantor de Cómaros Verdes cuxo -
cincuentenario se conmemoraba 
nit Quédame somentes a teima 
de I!ecompoñer a vida de O señor 
,dtzs 1>a.fabras, xuntando o moito 
que levo escrito adrede de meu 
máximo amigo.• 

Rodrigo Romaní 

'Un disco en 
solitário é máis 
traballo pero tamén 
máis satisfactório' 

Estou lende un libro de relatos 
de xuventude de Thomas Mann, 
titulado La voluntad de ser feliz. 

Que leituras recomenda? 

Recomendar é difícil. Coido que 
cada idade, cada momento, cada 
estado de ánimo teñen a sua li, 
teratura. Incluso me atreveria a 
dicer que cada hora do dia. Pero 
se houbera un hipotético público 
maioritário recomendaría os clá, 
sicos, como Mann ou Proust. Da 
literatura galega, góstame moito 
Suso de Toro. En castelán, a T º' 
rrente Ballester, a Eduardo Gale, 
ano e Mario Benedetti. 

O Domingo 1 7 apresenta en 
Vigo o seu disco Albeida. Co, 
mo se enfrenta a un traballo en 
solitário despois de pasar máis 
de vinte anos con Milladoiro. 

Cambia moito o xeito de enfren, 
tarte a un disco en solitário, en 
primeiro lugar na cantidade. de tra, 
hallo que tes. Deixas moito de ti 
no disco para que se note a tua 
personalidade. En calquer caso, é 
máis gratificante. Non exi~tiu a 
censura, nen a autocensura. ffmáis 
traballoso pero Ínáis satisfactório. 

Albeida é un disco cantado. Ti, 
ña gañas de unir voz e música? 

En realidade cantado está só a 
metade do disco, ainda que en, 
.tendo que surprenda. Sempre ad, 
mirei aos cantautores, ainda que 
non me goste o termo, á xente 

. que compuña e cantaba. 

Hai unha homenaxe á xente da 
sua aldea. 

Eles inspiraron o disco, brindá, 
ronme a sua convivéncia duran, 
te anos e son en parte autores do 
traballo. Eu quería que estiveran, 
presentes, que se tivera en conta 
o entorno onde eu me criei. 

Rodeouse de colaboradores co, · 
mo Susana Seivane, Laura · 
Quintillán, Anxo Pintos ou Ma, 
goia Bodega. E~tan no directo? 

Nos concertos acostuman estar 
. case todos. En Vigo, vai ser máis 

grande xa que vai estar a Orques, 
tra Camerata Viguesa; irnos ser 
moitos no escenário. Fun cha, 
mando aos músicos segundo as 
necesidades dos temas e tendo en 
canta que xa os coñecia .• 



\ .r, . 

¡ 
; ; -

28 -
~§ 
ON 
zw 
<( Cl 
.o 

'.2 ~ 
o- =E 
OI u.J 

.z ~ 
Cl 
u.J 
Cl ...,,. 

X acabe 
Meléndrez 

caiga as 
su as 

fotografias 
na liceu de 
BETANZOS. 

Morfe. 
acidental 

dun 
anarquista é 
representad 

a palo 
Teatro do 

Mon:egoo 
Domingo 17 
en Betanzos. 

O Trinque 
Viaxe a história do folc 

Cúmprese vint~c.inco anos 
desde que ~e encetou o,xér
molo do folc no país e Osear 

- Losada e Xoán Manuel Esté
vez celébrano cúnha crónica 
deste movimento (Editorial 

Tris Tram). 01:1.tra boa n~va 
é a publicac;ión en Do Cúmio 
de Solo de gruta unha antolo
xia das composicións de Xe
sus Vaamonde, que vai acom
pañada de CD.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

-A.mes 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES DE CAsrnAo 
Poderemos contemf>lar esta 
mostta adicada ao esgrévio 
nacionalista na Casa da 
Cultura até o Domingo 17. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

DESDE O BALCÓN 
Mostra fotográfica, qúe se 
expón xunto con outra ti
tulada Máis adentro, na 
Casa da Cultura. 

EDUAROO BAHAMONDE 
Podemos ver a sua obra na 
sala de exposicións Caixa
nova desde o Venres 15. 

•TEATRO 

0 LÁPIS ID CARPINIERO 
O grupo Sarabela presen
tará a adaptación desta 
novela de Manuel Rivas o 
Venres 15 ás 22:30 h. na 
Casa da Cultura. 

Beta.n~os 

• EXPOSICIÓNS 

IDENTIDAD EQUILIBRIO 
Mostra fotográfica de Xa· 
cobe Meléndrez Fassben
der, desde este Xoves 14 
até o 3 de Xaneiro, na sala· 
de exposiciór;s ~unicipal 
do Edifício do Liceu. 

•TEATRO 

MORTE ACIDENTAL 
DUN .ANARQUISTA - . 
O .Teatro do Morcego le
vará esta obra até a Casa da 
Cultura o Domingo 17. Ba
sada nun feito real.ocoi:rido 
enNewYork. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

FRAN AMAT 
Podemos ollar as suas obras 
n'A 'Zaranda. 

Cambados 
• EXPOSICIÓ~S 

CECÍLIO CHA VES 
Ten unha mostra de pintu
ra na galeria Borrón 4 até o 
30 deste mes. 

A ~ARTE DO VIDRIO 
Recriación na pintura gale
ga do s. XX, até o Vern;es 
15, en Exposalnés. 

Camhre 
• EXPOSICIÓNS 

CERTAME DE PINTURA 
As obras da XVII edición des
te concurso organizado polo 
Concello, están expostas na 
Biblioteta municipal até rema
tar o mes, o Sábado 30. 

• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA p ARA VER 
Organizada por Caixanova 
en colaboración co Conce
llo, poderemos coñece-.la 
até o luns 25 na Sala Ángel 
Botello da Casa da Cultura. 

O Carballiño 
•CINEMA 

FlSTERRA -
Proxectara-se na sala Para
d.isa dentro do ciclo Cinema 
da tua vila, xunto coas cilr
tametraxes O Matachín e 
Porriño en ••• o Martes 19; 
o Mércores 20 p.oderemos 
ver Arde Amor e máis Miss 
Ledya e Amor serrano. Re
mata o Xoves 21 con Coru
ña imposible, Sei quen es e 
Nuéstras fiestas ••• 

• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
MostDa que poderemos · 
ollar até, o -2 de Xaneiro do 

vindeiro ano na Sala de 
Exposicións do Auaitório. 

Car hallo 
•TEATRO 

ROMANCE DE 
MlCDMIC:ÓN E A1E.AHA 
Será cenificada este Xoves 
14 na Cása da Cultura da 
man de Sarabela Teatro. 

Cariñ.o 
•TEATRO 

Acro IMPREVISTO 
O Domingo 1 7 na Casa da 
Cultura Pífano Teatro re
presentará esta oh~. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

0 ENSINO 
NA II REPÚBLICA 
Anellada polo Patronato de 
Sargadelos en colaboración 
coa Fundación 1 O de Marzo e 

· outras organizacións. Divi
dida-.en 3 bloques: situación 
precedente, ll República, e 
Guerra Civil; está composta 
pbr 18 paneis explicativos e 
bibliografia. Até o D>mingo 
24 na Casa da Administra
ción de Sargadelos. 

A Coruña 
•CINEMA 

CICLO ESCOCÉS 
No Centro Galega de Artes 

da' lmaxe en colaboración co 
Fe.stival Internacional de Ci- -
ne de Gijón, lnstirut Valen
cia de Cinematografía ''Ricar
do Suay'', co British Council 
e o Scottish Screen podere
mos ver o Xoves 14 The 
Debt Collector (Anthony 
Neilson, R.U, 1999); o Ven
res 15 proxectará-se Ratcat
cher (Lynne Ramsay, 1998); 
para o Sábado 16 ternos The 
Jife a/ stuff (1997); o Mérco-
res 20 chega a película Orp
hans (Peter Mullan, 1998). 
O Xoves 21 hai sesión dobre: 
curtametraxes ás 18:30 h. 
Fridge (Peter Mullan, 1996), 
California sunshine (David 
Mackenzie, 1997), Deserts 
(Jeff Stark, 1998), My 
Daughter face (lrvine Allen, 
1999) e Bírthday (Morgan 
Mckinnon, 2000); e ás 
20:15h teremos (/regory's 
two girls (Bill Forsyth, 
1998). Para seguidores da fic
ción científica ainda non re
matou o ciclo adicado a este 
xénero e o Martes 19 proxec
tara-se Os Usitantes da gala
xia (Dusan Vukotic, lugosla
via-Checoslovaquia, 1981). 
As proxeccións son en ver
sión orixinal subtiruladas en 
galega e comezan ás 20:15 h. 
non senda os dias 16 e 21 que 
son ás 18:30h_ },jáis infonna
ción no 981 203 499 ou en 
http://www.cgaiorg. 

• CONFERÉNCIAS 

ÜALICIA PORTAL 
DE AMÉRICA 
Na V sesión deste seminário, 
organizado polo Instituto de 
&rudos Políticos e Sociais, 
falará José~ Areano, Em-

baixador da República 
Oriental de Uruguay, o Xo
ves 14 ás 19:30 h. no R.R. de 
Artestmos (Santo André, 36). 

• EXPOSICIÓNS 

ÜVÍDIO MURGUIA 
A obra do filio de Rosalia de 
Castro e Manuel Murguia 
estará exposta na Fundación 
Barrié, até o 28 de Xaneiro, 
no marco da Catalogación ar
queolóxica e arósrica de Galiza 
realizada conxuntamente co 
Museu de Pontevedra. Na 
obra deste membro da cha
mada "xeración doente" des
tacan as paisaxes, onde in
troduce novos conceptos es
paciais e unha paleta clara e 
luminosa por medio de pin
celadas áxiles e sutiles. Ca
racterizou-se pola sua voca
ción autodidacta e gozaba 
de prestíxio e recoñecimen
to na sua época. Morreu no
vo, cando as suas cualidades 
comezaban a destacar. 

NATÁLIA DIAZ MELLA 
Dentro do ciclo Os nasos 
artistas, poderemos ver a 
obra desta muller na Biblio
teca González Garcés. 

150 ANOS 
DE FOTOGRAFIA 
Mostra organizada por Pu· 
blio Mondejar, que podemos 
contemplar na Sala da Expo
sición da Fundación Caixa 
Galicia (Médico Rodríguez 2) 
até o 31 de Decembro. 

SEN OBXECTO 
Aré o 7 de Xaneiro, no Quios
que Afonso. Óleos proceden-
tes, maiormente, do Museu 
Estatal de San Petesburgo, 
que supoñen a aportación 
máis relevante da arte non fi
gurativa Ten un interese adi
cional ao seren unha da5 pri
meiras mostras realizadas no 
Estado sobre a pintura abs
tracta rusa deste perí<x:Jo. Vas
sily Kandinsky, Kazimir Ma
levich e Mikhail Larionov, 
que determinaron a variante 
rusa do sen obxecto e abriron 
o carreiro dos Alexander 
Rodchenko, lvan Kliun, 
Vladimir Lebedev, Mikhail 
Matiushin, lvan Puni, Pavel 
filonov, Boris Ender, Natán 
Altamn, Alexander Bogoma-

Calígula 
De Albe~t Camus, representada polo 
CDG, baixo a dirección cénica de Manuel 
Gyede Oliva. Calígula, príncipe relativa
mente amábel, até o momento, decata-se 
que a marte de Drusila, a sua irmá e aman
te, de que o mundo tal e como está feito 
non é satisfactório. Desde entón tenta 
exercer con perversión unha liberdade que 
fmalmente descobrirá que non é boa.Tere
mola na Es'rRADA o Sábado 16 e Domi
go 17; e no C.C. Caixanova de VIGO o 
Xoves 21 e Venres 22 ás 20:30 h.+ 

sov e Nikolay Evgrafov ade
mais das máis emblemáticas 
criadoras Luvov Popova, Oi
ga Rmanova, Alexandra Ex
ter e Maria Vladiminovna 
Ender, c.ompoñen esta momra 
de trinta obras que abranxe o 
período que transcorre entre 
1910e 1930. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mostta dedicada á recupera
ción deste pintor galega , 
integrante da "xeración do
ente" e figura indiscutida do 
retrato no Madrid finisicular, 
composta por 39 obras, al
gunhas delas procedentes da 
Biblioteca nacional, o Mu
seu do Prado e a Fundación 
Casa de Alba. Na Fwulaci6n 
Barrié até o 7 de Xaneiro. 

FRANK LLOYD WRIGHT 
A cidade vivinte é o título da 
mostta deste aiquitecto nor
teamericano, primeira retro&
pectiva en Europa en má.is de 
catro décadas, dun dos cria
dores do deseño moderno. Co 
obxectivo de explicar a visión 
do arquitecto dunha orde so
cial ideal e documentar as 
suas solucións, a mostta reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debuxos e 
plan~ orix:inais, libros dese
ñados por Wright, maquetas 
e fotografias . Na Fundación 
&zrrié até o 7 de Xaneiro 

•MÚSICA 

RUSSELL MALONE 
Este Xoves 14 o teatro Ro
salia de Castro encherá-se 
de jazz a partir das 20:30 h. 
con este xigante da guita-
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rra que alguns chaman o 
sucesor de George Benson. 
Entre os seus traballos con
ta con colaboracións con 
B.B. King ou os Chieftains . 
Ademais dos grandes músi
cos que o acompañan ta
mén poderemos disfrutar 
do pianista portugués An
dré Sarbid que fará de telo
neiro. O prezo das entradas · 
vai das 1.000 ás 2.000 pta. 

LA MALA RODRÍGUEZ 
Idearock apresenta en con
certo a este grupo para dar 
a coñecer o seu disco Lujo 

' ibérico, o Venres 15 ás 22 
h . no Punto 3. 

HAMLET 
Oespois do seu último traba
llo El Infierno, á venda desde 
Xuño deste ano, preséntanse 
no Playa Club o Venres 15. 
Entrada única 1.500 pta. 

MLLLAOOIRO 
Dá un concerto, dentro do 
programa da Xunta Galicia 
nos sentidos, o Luns 18 a 
partir das 21 horas no Palá
cio de Congresos. 

•TEATRO 

EL ORGULW DE SIR ÜAY 
O Teatro de Malta cenifi
cará esta obra o Sábado 16 
no teatro Rosalia de Castro 

""" . ~ospetto 

• EXPOSICIÓNS 

HUMBERTO LóPEZ 
Colga as suas pinturas na 
Casa da Cultura. 

Culleredo 
• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN MARIN 
Os seus debuxos estarán pen
durados no Museu de Acea de 
Ama até o 21 deste mes. 

•TEATRO 

El.. ÜRGUUD Il: SIR ÜAY 
O Venres 15 na Casa da 
Cultura o Teatro de Malta 
cenificará esta obra. 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

Ü NO O ENTORNO 
M sa red nda na que se 
afondará sobre o tema da 
educación nos coléxios. O 
Xoves 14 e o Vences 15, ás 
19 h. no Ateneo F errolán 

• EXPOSICIÓNS 

DALí-GALA-LACROIX 
O privilexio da intimidade 
é o tftulo da mostra que o 
C. C. Torrente Ballester 
acolle, con fotografías fei
tas por Marc Lacroix de 
momentos privados de Da
lí e Gala en Cadaqués e de 
Gala no castelo de Pubol. 
As fotos van acompañadas 
de comentários nos que se 
plasman as lembranzas do 
fotógrafo, os diálogos co 

Outono Fotográfico 

•CINEMA 

CICLO ESCOCÉS . 
Sobre o novo cinema es
cocés, até o Sábado 23 no 
Salon Te.atro. 

A RAIÑA DE PICAS 
Na Fonoteca da Universi- · 
dad.e, proxección desta fi
ta o Xoves 14 ás 18 h.; e 
o Xoves 21, á mesma ho
ra, Amor inmortal. 

•ACTOS 

GALEGO NO MUNDO 
Congreso trae a Santia
go, até o Xoves 14 a máis 
de 120 persoas do mundo 
da cultura, arte, musica, 
política ou literatura, coa 
língua galega como vín
culo de todos eles. O seu 
obxectivo é prestixiar na 
sociedade galega a sua 
própria produción literá
ri a, teatral ou musical; 
dar a coñecer a realidade 
desta língua noutros paí
ses; promover accións 
conxuntas .. . No Salón 
Teatro, ás 11 :30 o coló
quio Trabalhar para o 
inimigo .• ., e ás 16:30, 
Espectáculo de babea in
tensidade; no Salón No
bre de Fonseca ás 17, con
feréncia O galega de As
túrias e o Bierzo. Cróni
ca dun debate parlamen
tário; no Pazo de Benda
ña, ás 18, o colóquio Mú
sica e Literatura; na lgre
xa da Universidad.e, ás 20, 
o concerto A outra mú
sica de Cabo Verde; e na 
discoteca Casting, ás 
00:00, Novas tendén
cias, Brazil. 

pintor e a criación artística 
entre os dous. Desde o 
Venres 15 até o 2 de Xa
neiro. 

Suso BASTERRECHEA 
A sua obra vai poder ser con
templada, até o U de Xanei
ro, no C. C. Torrente &llester. 

• LEITURAS 

Ü BANDIOO CASANOVA 
O libro asi titulado, prémio 
Pastor Diaz, será presenta
do este Xoves 14 a partir 
das 8 do serán na galeria 
Sargade0~. Q ;c-ü autor, ffi, 
xínio Puentes, estará 
acompañado de Bernardo 
Penabade e Manuel Foxo. 
A vida e andanzas do ban
doleiro galega de máis sona 
do s. xx na paisaxe monta
ñesa de Ortigueira. 

•MÚSICA 

PACO IBÁÑEZ 
No auditório da FIMA ás 21 
horas, dentro do ciclo de 
música Raiz, este Sábado 16. 

SINIESTRO TOTAL 
En concerto o Venres 16 a 
partir das 23 horas na Malata. 

CORO PADRE FANEGO 
Que estará o Domingo 1 7 
en San Xulián. Este memso 
lugar serve de cenário para 
os concertos da Coral Po
lif ónia, o Martes 19, e do 
Conservatório de Ferro!, 
o Mércores 20. Todos eles 
ás 20:30 h. 

Xa vai chegando ao seu fin pero 
ainda quedan unhas cantas exposi
cións. No que se refire ás mostras 
de ÜURENSE podemos contem- . 
plar Fotografia Matemática, obra 
de profesores, alunos e xente do 
mundo matemático, no Museu Ar
queolóxico até o 15 de Decembro; 
Cara a cara, con Henri Cartier
Bresson como centro, na sala de 
exposicións da Fundación Caixa 
Galicia, até o 31 de Decembro. Xa 
no resto da Galiza ternos a mostra. 
Incéndios, morte da terra, prémios 

e participantes no concurso convo
cado por Xevale, na Casa da Xuven
tude de CHANrADA. Pavel Ha
velka, Dexeneración as últimas 
obras deste autor na sala de e~i
cións da Casa do Escw.lo de VE
RIN. En XINzo DA LIMIA, Pi
lar Sevillano Cuadrado, presenta 
Di-Usións espacia.is, m ·;tra onde a 
técnica de fotos ensambladas serve 
-para reconstruir, en duas dimen
sións, o espazo tridime.nsional. Para 
máis información consultar a páxi
na www .outonofotografico.com. + 

•DANZA 

CIA. DE DAN<;A 
DE LISBOA 
Estará no Teatro Principal. 
este Xoves 14 e o Venres 
15 ás 22 h. con Na aber
tura do horizonte-A ci
dade da utopía. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü MUNDO SECRETO 
DE LUIS BUÑUEL 
O mundo do director ci
nematográfico aragonés 
na Igrexa da Universidade. 

VIVERNO 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Museu 
do Pavo Galega, até o 30 de 
DeceJ!lbro, promovida por 

·Santiago, Bergen e Reikia
vik, cidades europeas da 
cultura, coa participación 
da illa normanda Tatihou. 
No decurso dos séculos a 
comun fachada atlántica 
serveu de tránsito a con
quistaJores e peregrinos, 
navegantes e pescadores, 
homes de cultura e do co
mércio. A importáncia das 
pesquerias·ao longo da his
tória é o que retrata a mos
tra. A visita para grupos 
escolares inClue uns obra-

•TEATRO 

UNHA BATALLA 
DE BRIÓN 
No chamalo Domingos a esce
na de~~ ú lliningo 
17 no Centro Cívico de Ca
rarna o gruIXJ Teatro Ferrol re
prese:nnná esta obra ás 2030 h 

lila de Arousa 
•TEATRO 

ÜS PÁTIOS DA MEMÓRIA 
Cenificada por Teatro do 
Morcego, o Venres 15, ás 
10 da noite, organizada po
la A.C. Doma. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

PALAVRAS 
PARA UN PAÍS 
Exposición itinerante orga
nizada pola editorial Gala
xia con motivo do seu 50 
aniversário na que se reco
llen todo tipo de documen
tos relacionados co pasado e 
presente da editorial e a.1J{; 

permiten taméií botar unha 
ollada á evolución da socie
dade e cultura galega duran
te estes 50 anos. Fotogra
fías, cartas, informes da 
cen5ura, cartaces, libros, do
cumentos, etc. ofrecen:.nos 
unha visión desta época. 
No Círculo das Artes até o 
Martes 19. 

SOLDADOS ROMANOS 
Mostra fotográfica, no Pazo 
San Marcos, organizada pa
la Depuración provincial. 

ANO CASTELAO 
Mostra· foto-biográfica, or
ganizada por A Nosa Terra 
e RENFE, na Estación do Fe
rrocarril. 

doiros didácticos con di
versps módulos práticos. 

COMPOSTELA , 
1990~2000 
O urbanismo, a arquitectu
ra pública e rehabilitación 
do parrimónio, no Audit.ári.o 

- de Galiza, até finais de mes. 

•MÚSICA . 

REAL FILHARMONIA 
DEÜALIZA 
O Xoves 14 ás 21 h .., no 

· Auditório de Galiza, dirixida 
por Cem Mansur, co pro
grama: Collage on Bach, 
A . Part. Magníficat, A. · 
Part. Sanctus, J. S. Bach 
Magníficat, J. S. Bach. 

Ü MFSIAS DE HAENDEL 
Audición, con comentá
rios a cargo de Pilar Alén, 
o Martes 19, ás 18 h., na 
Fonoteca da Universidade . E 
Concerto de Nadal, na Jgre-_ 
xa da Universidad.e ás 21 h 

Ü NADAL NA MÚSICA 
ITALIANA DO S. XVII 
Mercedes Hernández, so
prano, e Fernando Reyes, 
que toca a tiorba e guitarra 
barroca, interpretarán pezas 
de Caccini, Piccinini, Ca
gliano, Médula, entre ou
tros; no Teatro Principal, o 
Mércores 20 ás 21 h, orga
nizado pola Asociación Gale
ga da Lírica Teresa Berganza. 

•TEATRO 

666 
O Luns 18 e o Martes 19, 
no teatro Principal, ás 22 
h., da man de Yllana Pro
duccións. t 

AGASALLOS DE NADAL 
No centro de Artesania e 
Deseño até o 28 de Febreiro. 

ToMÁS PÉREZ MASERO 
As suas pinturas poden ser 
olladas na sala Gal-Añ. 

ÜS OUIB DAS PALA VRAS 
Tírulo da exposición do ar
tista celanovés Baldo Ra
mos, que podemos coñecer 
até o Xoves 28, no Café do 
Pousadoiro (Pascual Veiga 6), 
série de livros confecciona
dos a man que mesturan pin
tura e poesía e que foron ex
postos anteriormente con 
motivo dá proposta da Fun-· 
dación Cumulum para decla
rar a muralla luguesa como 
Patrimonio da Humanidade. 

"' 
SO ROLLA P AISAXIST A 
No Museu Provincial de Lu
go, onde poderemos visita
la até o 14 de Xaneiro. For
mada por 69 cadros perten
centes aos fondos do Museu 
Sorolla e da Fundación Mu
seu Sorolla, está artefü.dá 
arredor da_ paisaxe, unha 
das t~ínáticas desenvolvidas 
na sua vida, e organizada 
sobre dous eixos: as etapas, 
formación, consolidación, -
culminación e últimos anos; 
e referéncias xeográficas. 

XEOMETRIAS 
Fotografías de Xosé Reino
sa no pub Goleta até o 17 
de Decembro. 

CHEMA DAPENA 
Dentro do ciclo "Os nasos 
artistas", até o Mércores 
20, na Biblioteca Pública. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
O clube de arte e música -
(Paxariños 23) fai unha noi
te dupla de pop e rock, este 
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Xoves 14, con Pereza -trio 
formado por Rubén Pozo, 
T uli e Leira- e Capitán So
noro, o grupo monfortino 
que recolle o relevo deixado 
por Yelow Pixoliñas. O Ven
res 15 toma a vez o grupo 
flamenco La T abala; o Sá
bado 16 será o grupo barce
lonés de mestizaxe Brazuca 
Matraca. E o Mércores 20 
suben ao estrado Dean Stre
ee t Jazz Quartet , con 
T ommy Caggiani., na bate
ría; Tino Regueira na guita
rra; John Willians, no saxo 
tenor; e Francico M. López, 

· no contrabaixo. 

FIA NA ROCA 
Tribus ibéricas: músicas de 
raiz na península ibérica. O 
Martes 19, no Auditório 
Gustavo Freire. 

AVALON 
En concerto, dentro do pro
grama da Xunta Galicia nos 
sentidos, o Martes 19 a partir 
das 22 horas no Pavillón.Vello. 

•TEATRO 

SOA NA ESCURIDADE 
A compañía de Cristina 
Higueras representará esta 
obra, de Frederick Knott, 
no auditório municipp.l 
Gustavo Freire o· Mércores 
20 ás oito e media da tarde. 

Marin 

DE PlCASSO A BARCELÓ 
Mostra pictórica que podere
mos coñecer no Museu Ma- . 
nuel Temes e que permanece
rá aberta até o 7 de Xaneiro. 

M -.o a.na 
•MÚSICA 

)AZZERS TRIO 
O clube de jazz Ardora orga
niza un concerto para o 
Venres 15, ás 23 h. no café
teatro Do Real, de este grupo 
galega, que se identifica po
las suas composicións orixi
nais e unha especial sonori
dade. ·O grupo está compos
to por Roberto Somoza, sa
xos; António L. Castillo, 
contrabaixo; e António To
rres Noly, batería; ademais 
intervirá como conyidádo 
Manuel Gutiérrez, ao piano. 

Monterrei 
•ACTOS 

GUERRILLA 
ANTIFRANQUIST A 
En Verin, a T abema do Xico 
(Mandin) é o lugar escollido . 
para celebrar a ll Festa da 
CIG, O Sábado 16, ás 21 
horas, apresentarase o livro 
A guerrilla antifranquista de 
Mário Langullo, O Pinche, de 
António Téllez, editado por 
A Nosa Terra, a cargo de 
Dionísio Pereira; proxecta
rase o vídeo Os últimos fuxi
dos , de Xosé Lois Santiago; 
haberá petiscos e viña para 

• os asistentes e festa coa ac
tuación da Ronda da Au
riense, Aula Gomes Mauro, 
de Ourense, e dos Remude 
da Paoeira, de Verin. 

Oleiros 
• EXPOSICIÓNS 

MArusA RODRÍGUEZ 
Esta artista colga as suas 
pinturas na Casa Charry, 
até o Sábado 16. 

Our-ense 
• CONFERÉNCIAS 

P A TRIMÓNICO 
AURIENSE 

. Luces e realizacións no patri
mónio auriense: unha ollada 
de esperanza, ciclo que se 
desenvolve no Ateneu. O 
Xoves 14 falará J.M. Cre· 
cente Maseda, e remata o 
Venres 15, con J.M. Gar
cia Iglesias. 

• EXPOSICIÓNS 

MARIA JOSÉ SANTISO 
Dentro do ciclo Os nosos 
artiÍtas, esta muller mostra 
as sua.s obras no Ateneu, 
até o 27 deste mes. 

ROSARIO SOTOMAYOR 
Colga as suas pinturas na 
galeria Marga Prada. 

CARA ACARA 
Mostra fotográfica de Car
tier-Bresson, Alberto Gia
cometti e Martine Franck 
que poderemos <::~!.'í.~:::C:r, 
~~~ hnais de mes, na Sala 
Fundación Caixa Galicia, 
aberra de 19:00 a 21:00 ex
cepto Sábados, Domingos e 
festivos que pec_ha. 

Cinem.a gálego 
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O café
teatro Do 
Real de 
MOAÑA 
acolle a 
actuación de 
Jazzers Trio 
CICXliiipUi-tados 

do pianista 
Manuel 
Gutiérrez o 
Venres 15. 
Pero 
ademais,o 
Sábado 16 
ás 20 h, 
será a 
presentación 
do disco 
Galiza a 
José Alonso, 
par Samuel 
Marques e 
Xico Peña, e, 
este mesmo 
dia, ás 11, 
a actuación 
do duo 
uruguallo 
Alicia e 
Rivera. 

Desde o Vences 15 até o Domingo 17 po
deremos ver na CORUÑA a curtametra
xe Afonía no cine Rosales. Nos Yelmo de 
LUGO proxectar.a-se Recuerdos de 
amante neurótico; en ÜURENSE, na sala 
Novocine teremos Se o sei non veño; e en 
PONIBVEDRA nos ABC teremos a cur
tametraxe Atlántico· express; na sala Gaya 
de FERROL proxectarán A t.oc1o tren; en 
COMPOSTELA, nos V c:ílie Inclán, Coru
ña Imposible; e en VIGo nos multicines 

-Centro poderemos ollar Cubq libre. t 

A. GóMEZ CALLET !', 
As suas ob~as pode;an-se 
',!'ér no Edificio Politécnico 
da Universidade. 

Xúuo P. NESPEREJ,RA 
Mostra antolóxica no edifi
cio Simeón. 

ÜS OUTROS BAIRROS 
Mostra fotográfica sobre o 
mundo da prostitución, As 
fotos foron realizada por 
elas mesmas en Lugo, Ou
rense, Pontevedra, Santiago 
e Vigo, coordenadas por 
Alecrin e podemos contem- · 
plala na Casa Foro da Mu
ller até o 20 de Decembro. 

UNHA PELÍCULA 
DE.PELVI 
Título da mostra de tres artis
tas galegos, Alberto Barrei
ro, Salvador Cidrás e An
drés Pinal que foron compa
ñeiros de prómoción e que 
estiveron presentes na xa mí
tica cita 30 anos no 2000. Ar
tisuls galegas por un cámbio de 

1,.,. 
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Acoñecida 
gaiteira 
Susana 
Se Mine 

toca este 
Venres 15 

en 
OURENSE. 
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milénio. Tres maneiras moi 
actuais de enfrontarse á foto
grafia. Na galeria Marisa Ma.
rim6n, formando parte do 
Outono Fotográfico, durante 
Decembro. 

MORQUECHO 
Expón as suas pinturas na 
galeria Visol. Meboral, as 
suas obras de pintura e es
cultura no café Isaac. 

A IMAXE E SEMELLANZA 
Mostra de Fran Herbello 
que poderemos ollar na 
Casa da Xuventude. 

BIENAL INTERNACIONAL 
DEÜRAVADO 
Que cÜnta cunha amplísima 
representación de autores 
nacionais e internacionais, 
até o 14 de Xaneiro, na Au
la de Culmra Caixanova. 

T AREIXA T ABOADA 
Pintora ourensá que mostra 
a sua obra na gal e ria U z 
(Barreira 11), a,té o Venres 
í5, baixo o título de Interlú
dio Deürante. Nesta mesma 
galería tamén podere~os 
ollar as obras de landin, de 
expresionismo abstracto. 

•MÚSICA 

SUSANA SEIV ANE 
Dá un concerto, dentro do 
programa da Xunta, Gal.icia 
nos sentidos, este Venres 15 
a partir das 22 horas no Pa
vill6n Paco Paz. 

CHICAGO 
COSMOPLIT AN CHOIR 
Dirixido polo Dr. Charles 
G. Hayes no Conservatório 
Profesional de Música o Xo
ves 21 ás 20:30 h. 

•TEATRO 

Ü IÁPIS 00 CARPJNfEIRO 
Sarabela Teatro lanzou-se 
ao reto de adaptar esta nove
ia do; Manuel Rivas que non 
é máis que unha da; :..-1!.~~
tas miradas posíbeis que po
demos atopar sobre o con
texto da Guerra Civil. 12>es
de o Sábado 16 até o Mérco
res 20 no teatro Principal. 

Pontea.reas 
• EXPOSICIÓN$ 

IMAXES DO NADAL 
Poderémola contemplar no 
Museu Municipal.. 

Convocatórias 
PRÉMIO DE XORNALISMO 
'PUROCORA' 
O xomal Progreso organiza este pré
mio ao que se poden apresentar arti
gas xornalísticos publicados por vez 
primeira entre o 2 de Febreiro e o 15 
de Decembro do 2000 en médios es
critos e asinados polo autor, con tema 
libre. Entregarán-se catro cópias dos 
traballos e un sobre cos dados do au
tor antes do 30 de Decem:bro e cada 
autor podendo participar cun máxi
mo de tres traballos diferentes. O pre
mio é de 1.500.000 pta. 

rias: infantil (até os 14 ), xuvenil (dos 
14 até os 18) e mafüres de 18. O pré
mio consta das modalidades de poesia 
e relato e os traballos deberán ser en
viados sen identificar, e nun sobre fe
chado os dados do participante onde 
figure tamén un breve currículo e telé
fone de contacto. A data límite de re
cepción é o 23 de Decembro e debe
rán ser enviados a: Revista "A Pipa" r 
/ Aneares, 5 7, 2 7 640 Becerreá. 

máxima da narración será de cinco 
fólios, e de 120 versos para a poesia. 
Os traballos serán remitidos por in
ternet en formato de texto antes do 
15 de Xaneiro a certame@galiciadi
xital.com acompañados dos dados do 
participante e aval do mestre do 
centro. Organiza o Portal de portais 
GALIClADIXIT A.COM. · 

PJ{ÉMIO GASTRONÓMICO 
'AL V ARO CUNQUEIRO' 
Organizado polo Concello de Lalin, 
Asociación da gastronomia "Amigos 
da Cociña galega" e demais Aso
ciacións gastronómicas galegas no que 
poden participar as persoas que tefian 
publicado en algunha das línguas esta
tais algun traballo periodístico sobre a 
gastronomia galega -será especialmen
te valorado de versar sobre o cocido-. 
Seis cópias dos traballos, que non fo
ran premiados anteriormente, deberán 
ser entregadas no Concello de Lalin 
antes do 15 de Xaneiro cunha folla 
onde figuren todos os dados do autor. 
O fallo do xúri dárase a coñecer na 
Festa do Cocido.• 

PRÉMIO 
XESUS T ABOADA CHIVITE 

CERTAME LITERÁRIO 'A PIPA' 
Esta asociación cultural de Becerreá 
convoca este prémio en tres catego-

l CERT AME GALEGO DE POESIA 
E NARRACIÓN POR INTERNET 
Para o ensino secundário e primário 
a través dos centros escolares con 
traballos de narración e poesia en 
galego de tema libre. A extensión 

O Concello de Verin organiza este 
prémio de investigación arqueolóxica, 
antropolóxica e histórica. O prazo de 
apresentación dos traballos remata 
030 deste mes. Para máis información 
dirixir-se ao concello. 

As Pontes As lMAXffi DE CAsrnAo tura o Sábado 16 ás 19 h. mente a única peza de Ro- zada pola Fundaci6n La Cai-
Podemos contempla-la, de din existente no Estado, A xa, no Colexio Fonseca (Pr-
Luns a Venres de 19 a 21 Santiago fuxida de Eneas de Troya, de za. de Fonseca s/n) até o Sá-

•DANZA h, no Teatro Pincipal até o Rubens, e distintas obras de bado 23. Exposición de foto-

MET AMORFOSE 
mes de Xaneiro. •CINEMA 

Picasso, Diego de Rivera e grafia contemporánea que 
Benjamín Palencia entre combina diverso material, 

Pola compañia Druida 
CARMENóVOA Ü TERROR CLÁSICO 

outros. Tamén no Hosral do tanto audiovisual como foto-
Danza este Xoves 14 na 

Inserida no ciclo Os nasos RR Catóücos se encontra a gráfico e cenográfico, que re-
Casa da Cultura. artistas, expón, até o 22 DA UNIVERSAL mostra de bronces de Lo- cria un ambiente intimista. 

deste mes, _na Sala T ew.:ro. Ciclo organizado polo renzo Quinn asi como unha 
Pontevedra CGAI, que se compón de 12 escolma de esculturas en lL MIO CANTO LIBERO 

• LEITURAS 
películas, que serán pfoxec- serpentina de Cándido Pa- Mostra fotográfica de Má· 

• EXPOSICIÓNS tadas no Salón Teatro entre o zos. Até este Venres 15. rio Giacomelli, até o 21 de 

Ü RITMO DA PALAVRA 
Martes 12 e o Sábado 23 Xaneiro, no Museu das Pe-

CENTRO XoAN XXIII O Concello de Pontevedra, 
deste mes. Están incluidos RAMÓN DIMAS regrina.cións . 

Os traballos do alunado des- a AS-PG e o colectivo +Li-
moitos clásicos deste xénero As fotografias de Gaücia en-

te centro esfán expostos, até bros proinoven este II Salón 
tales como Drácula (Tod globan as obras deste artista, BRINCANOO CO VENTO 

o 20 na sala de recepción do Internacional do Libro In-
Browning, 1931), e entre que poderemos contemplar Expa;ición de peza.5 de forma-

auditório Caixanova fantil e Xuvenil onde habe- outras poderan-se ver as se- na Igrexa da Universidade . to baixo, até este Sábado 16 
rá exposicións, animación á 

guintes películas: A pantas- deste mes, na galeria Noroeste. 
MóNICA ALONSO leitura, obradoiros, teatro 

ma da ópera (1925), O dou- K.!M MANRESA 
Mundoterápia titula esta xo- infantil... até o Domingo 1 7 

tor Frankenstein (1931) e A galeria Sargadelos serve- AlEXANDRO 
ve artista da Fonsagrada a no Pazo da Cultura. A moza de Frankestein lle de marco para mostrar Mostra pictórica na galeria 
sua mostra, que podemos (1935), ambas as duas dirixi- as suas fotografias, até este José Lorenzo (Franco, 3 ). 
ollar na sala de arte de Caja •MÚSICA das por J. Whale, O home Venres 15, que agrupa bai-
Madrid (Pza. de Sta. Maria), invisíhel (1933 ), A momia xo o título de O dia que Ka- MITOLOXIA HOXE 
até o 23 deste mes. Posee· BERROOÜETTO 

(1932), ou O home lobo d:i perdeu pane da sua vida. Título da exposición de 
dora dunha basta formación Dá un concerto, dentro do 

(1941). Ainda que tamén pintura de J. Méndez, no 
artística, a sua traxectória _programa da Xunta Gal.icia haberá outtas menos coñeci- MONDOPHRENETIC pub Modus Vivendi. 
está chea de prémios e bol- nos sentidos, este Venres 15 

das como poden ser A som- O CGAC, até o 14 de Xa-
sas. No catálogo, ademais a partir das 22 horas no Pa-

bra de Frankenstein (1939), ~eiro, serve de cenário para •TEATRO 
da reprodución das obras, lácio de Congresos. 

Satanás (1934) ou a tardía esta mostra. O bloque de pi-
inclúese un denso dialogo parodia dos cómicos Abbott sos ten o mesmo aspecto en CARTAS DE AMOR 
da autora co cñtico e direc- ÜRQUESTRA DE 

e Costello sobre o próprio todas partes, pero alberga MontaXe para escoitar de A. 
torda ~¡..,~r.!§n.L. Seoane; CA.MARA BACH 

xénero Contra as pantas- unha grande variedade de R. Gumey, no Galán este 
Alberto Glez.-Alegre. mas (1948), todas en ver- vidas. A uniformización que Xoves 14 ás 22 h., interpre-

EKATERINBURGO sión orixinal, subituladas. provoca o proceso de globa- tada e producida por Mabel 
EDUARDO NARANJO Xunto ca Coro de Lituá· 

lización no que estamos su- Ribera, X. M Olveira "Pi-
Baixo o tímlo Realismo, sen- nia oferecen un concerto • CONFERÉNC~ · i ..:.. L · · , co" e Avelino González. É a 

no Pazo da Cultura o vin- mia05. r. uiüta ;:~0s1cion 
cimentos e sañas esconden-se multimédia, que en termos ~!~ ~ctiva dunha palavra 
cincuenta e cinco cadros deiro Xoves 21 ás 20:30 h. X. VILHAR TRILHO xerais fula do mundo global. cuxa resposta non chega, ad-
que repasan a vida e obra do dirixido por Misha Katz. Falará, este Xoves 14 ás 19 h, Ideado por Herman Assel- quirindo substáncia dramáti-
artista, un dos máximos ex- no Sal6n de Graos da Faculda- beghs, Els Opsomer e Rony ca, unha substáncia tan té~ 
poñentes do realismo pictó- •TEATRO de de &onómicas baixo o títu- · Vissers, é un proxecto inte· nue coma un fio que tece a 
rico, de realidades, de senti-

ÜCERCO 
lo de A sol.Ufom ... auuxleter- ractivo que integra imaxe, comunicación entre eses 

mentos e tamén de safios. 111Ínafom? dentro das Jamadas texto e música, e que oferece dous seres a través dos an05 
Do expresionismo ao realis- DE LENINGRADO Gaüza no Estado espanhol or- unha experiéncia diferente a e das vivéncias que o mante· 
mo ou surrealismo, sempre Da man de Teatro do ganizadas polo sindicato de cada visitante, segundo o pa- fíen case inemediabelmente 
na busca do sentimento. Na Atlántico, o Xoves 14 e estudantes AGIR pel que asuma ao enfrontar- xuntos ou separados? 
sala de arte Gagos de Menda- Venres 15, ás 20:30, no te-

se á instalación. 
za, até o 14 de Xaneiro. atro Principal. O prezo da XAVIER TOUBES ATAQUES DE SANTIDAD entrada é de 600 ptas (50% Visións da colección do JORGE YlDAL Cenificada pola compafí.ia 
ANTÓN SOBRAL para estudantes e grupos). Centro Galego de. Arte Con- Fotógrafo portugués que vallisoletana Teatro del 
Expón a sua pintura en La 

Póvoa do C. 
· temporánea, o Martes 19 ás ten a ben mostramos o seu Azar até o Venres 15 na 

Perite Gal.erie de Teo. 19 h., por Bernardo Castelo. traballo, Auséncias presen- NASA. Trata-se de 7 histó-

ARTES PLÁSTICAS E • EXPOSICIÓNS 
tes, no cafe Miudo (Tru- rias breves, escritas por An-

• EX~SICIÓNS ques 3), até o 26 deste mes. tónio Álamo, enlazadas a 
FOTOORAFIA través de personaxes que 
Mostra que se exibe na Fa- As IMAXFS CE CASTEU\O ÜALIZA DIXIT AL AR TlST A FRANCESES E aparecen en diferentes sirua-

, cult:lade de Belas Artes. E na Poderemos vela, a partir do Até o ano 2004, p.odere· ITALIANOS cións das suas vidas. O que 
pia:Z~ Méndez Núñez du- Mércores 20, na sala de ex- mos coñecer esta mostra Nas coleccións da Fundación lles ocorre, o que sinten e o 
rante todos 0$ Sábados des- posicións do Museu Valle- no mosteiro de San Marti- Arco e CGAC que podemos que se lles ven enriba sen 
te mes poderemos ver a !nc.lán e até o 2 de Xaneiro. fío Pinário. ollar neste último centro, até desexalo, ponos a proba e si-
mostra Arte na rua. 

CASTELAO, 
o 7 de Xaneiro, con motivo tua-os nun plano de peque-

R.edondeia das semanas adicadas a Avig- na grandeza humana Sirua-
HAPPY CULTURE VIDA E OBRA non e Bologna. Obras de cións terríbeis e extremas 
Pinturas de Mercedes Ta-

• EXPOSICIÓNS 
As fund¡i.cións Castelao, J.M. Alberola, G. Barbier, J- tratadas cun peculiar humor. 

boada que poderemos ollar, Caixa Gaücia e o Concello C Biais, Ch. Boltanski, D. 
durante Decembro, na ga-

ALFONSO SUCASAS 
patrocinan esta mostra que Buren, F. Clemente, M. A ACCIÓN 

leria Anexo. podemos ollar na igrexa de Manzelli, M. Merz, G. Peno- E A SUA PEGADA Na Casa da T arre pode-se San Domingos de Bonaval. e ne, Salvo, G. Anselmo, F. Ciclo de performances no 
As MURALLAS ver a obra do coñecido que foi concebida como González-T orres, L. Cecchi- CGAC dirixido por Sergio, 
DE PONTEVEDRA pintor do Déza. unha v;isión total do · artis; ni, G. Rousse ou E. Sighice- Edelsztein ao que podere-
Onde se vén coma un ele-

•TEATRO 
ta, escritor e político desde lli. T amén no CGAC e até mos asistir até o Sábado 16. 

mento de evolución parella ao 1908 até a sua morte en o 7 de Xaneiro, se encontra a 
desenvolvimento da vila en ÑIQUE~ ÑAQUE 

1950. Testemuños escritos mostra fotográfica de Floren· As PRESIDENTAS 
non coma un simple muro. 

O Venres 15 no multiusos da 
e gráficos e amplísimo ca- ce Paradeis na que a acción A compañia Factoria, na sua 

Destaca-se a importáncia co-
Xunqueira Llullu Teatro re-

tálogo cop cronoloxia e bi- do cotiá cobra un protagohis- aposta por incorporar á nosa 
roo elemento defutitório dun- bliografia da sua obra. mo por veces desacougante. cena os principais autores 
ha cidade e tamén as distintas presentará esta obra ás 22 h. 

E a de fotografia e vídeo da europeus contemporáneos, 
funcións: defensiva, sanitária e Ribadá,vi.a ÜBRAS MESTRAS DE londinense Sarah Dobai, até cenificará, desde o Mércores 
fiscal. Está estruturada en pe- COLECCIÓNS PRIVADAS o 7 de Xaneiro, que nos situa 20 até o Sábado 23 na sala 
riodos históricos que van des- Presenta por primeira vez en na fronteira ente o anºimado. Nasa, esta peza do austríaco 
de o seu nacimento até os no- •MÚSICA público o retrato de Felipe e o inanimado. Schwab na que tres mulleres 
50.5 dias. No Cláustro do Con- N que V elázquez pintou en da máis pequena burguesia 
wtto de San Francisco de Luns CORAL DO LICEU 1628 e que os expertos da- MIGUEL Rro BRANCO falan sobre as causas da vida. 
a Sábados de 17 a 20:00h_ até Marítimo de Vilagarcia dará ban por perdido, a escultura Presenta-se a sua obra baixo Ás 22 h. non sendo o Sába-
o 22 de Decembro. un concerto na Casa da Cul- La age d' arain, pro babel- o título Entre os ollos organi- do que será ás 23 h. 
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A Rede 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA DE N ADAL 
Esta mostra, organizada pala 
galeria de arte Trisque! e Me
d¡ilio, canta cunha grande 
cantidade de artistas que ex
porán as suas obras nesta ga
leria até o dia 5 de Xaneiro. 

LIBIA ÜOMÍNGUEZ 
Xunto con Carme Cendón 
e Teresa Freiria expoñen 
na Área Panorámica até es
te Domingo 1 7. 

Vedra 
• EXPOSICIÓNS 

MEMÓRIA 
DA EMIGRACIÓN 
Título da mostra que reune 
unha importante série de 
materiais relacionados coa 
emigración, desde fichas dos 
emigrantes até publicacións 
e fotografias da época rela
cionadas con Yedra e as suas 
asociacións na emigración. 
Até o 31 de Decembro. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

HISTORIA DE CALIZA 
Na Casa dn escudo até o 20 
de Decembro 

•MÚSICA 

ÜRFEÓN 
TERRAANOSA 
Dá un ·concerto o Sábado 
16, ás 20:15 na igrexa dos 
RR.PP. Mercedários. 

Viana do Bolo 
• EXPOSIC_IÓNS 

PIQUICO 
As suas pinturas e escultu
ras están expostas no café 
Caracas até Febreiro. 

CANAL Cr~NCIA 
www.canalciencia.com 

Boletin de novas dentífkas con seccións 
ftx:as como portada, fóseis, os elementos, 
sistema solar, dez petguntas, arctuivo1 co~ 
Iaboracións ou coxu:actos, aderoais de no
vas de última hora, enta~. feitos histói:i· .. 
cos ou re&efias de libros. Páxma i:noi ben 
fe.ita f- que está int;egi:amente en gaJe~o, •· 

¿~ ~, 

~.,. 

O Vkedo 
• EXPOSICIÓNS 

Ü MÉDIO MARIÑO 
O seu desenvolvimento será 
comprensíbel par~ nós de vi
sitar esta mostra que se en
contra na Casa da Cultura. 

Vigo 
•ACTOS 

NOVA ECONOMIA OU 
NOVA IDEOLOXIA 
Este Xoves 14. ás 20 h, a li
braria A Caixa de Pandara 
(Triunfo 1) serve de cenário 
para a conferéncia que Leva ' 
este título, organizada por 
Esquerda Nacionalista, im
partida ¡}ar Xosé Fdez. Pé-

rez-Oia que será presentado 
por Celso X. López Pazos . 

HOMEXAXE A Juuo c1 
GARCIA SANTIAGO 
O Luns 18 ás 17:30 h. orga
nizada pala Associafom Gale
ga da Ungua na sala de confe
réncias do C .C. Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

TERESA MORO 
Ten unha mostra da sua arte 
na galeria Bacelos (Progreso 
3 ), onde poderemos ollala 
até o 28 de Decembro. 

ROSA VEGA 
Expón a sua obra na galeria 
Arco da VeUa até o Domin
go 17. 

lNTER VENCIÓNS 
URBANAS 
No bairro de Teis, fruto da 
colaboración da Xeréncia 
de Urbanismo Municipal e 
a Faculdade de Arquitectu
ra da Coruña, e que pode
mos ollar na sala de exposi
cións do COAG até o 31 
de Decembro. 

CARME CHACÓN 
Titula as suas instalacións 
Wood blood e poderemos 
velas, até o 14 de Xaneiro, 
na Casa das Artes. 

ÁNXELHUETE 
O pintor ourensán praticou 
un expresionismo ab~tracto 
debedor da pintura america
na, ainda que con ceno ca
rácter simbólico polos moti
vos xeométricos que integra. 
A sua última obra, renovada 
e expresiva pero fidel á sua 
traxectoria, na galeria VGO 
até o 27 de Febreiro. 

CR.UELLA DE VILLE ( 
Mosrra de collages na gale
ria Artef act.o. 

ROBERTO 
SANTANDREU 
Mostra fotográfica no Insti
tuto Camoes. 

XESUS V ÁZQUEZ 
Este ourensán mostra a sua 
obra, bailco o título Cam
pos, na galeria Ad Hoc, até 
o 8 de Xaneiro. Pretende 
unha exploración total dos 
rexistos da arte, e unha 
vontade de criar unha serte 
de pintura total. 

ARTE PARA LEY AR 
Mostra no centro múltiple 
de arte Visual Labora (López 
de Neira 5) que contará cun 
número moi amplo de artis
tas e obras expostas ( + 50 
+5000), até o 12 de Xaneiro. 

•MÚSICA 

MERCEDES PEÓN 
Traerá ao C.C. Caixanova o 
seu novo traballo Isué o Ven
res 15 a partir das 22:30 h . 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
Este Xoves 14, dirixida por 
V. Pablo Pérez, interpretará 
un programa baseado ~n 
Wagner e Tchaikovsky. As 
20:30 h. no C.C. Caixanova. 

NOITAREGA 
Dá un concerto, que abrirá 
o violinista polaco Piotr, 
no Salón de Actos da A.V. 
Dr. Casás de Bouzas (R. do 
Pazo •2) este Venres 15 a 
partir das 21 :30 h. 

ARE, MORE 
O Festival de música de Vigo 
ofrece-nos a oportunidade de 
escoitar "' Josep Vicent que 
interpretará o seu espectácu
lo Tambores do Mundo, o 
Venres 15 na sala de concer
tos Martin Códax do Conser
vatório Superior de Música. 
The Academic of Ancient 

Atuíncios de balde 
• Busco en aluguer, na Coruña ci
dade, baixo, soto, despacho, estu
do, eficina ... moi barato e pequeno. 
Telf. 610 248 179. 

• Profesora con experi~ncia do
cente imparte clases particulares, 
en Vigo, de ESO, BUP, cou (inglés, lín
gua española, literatura, latín, histó
ria, filosofia, matemáticas), todos os 
níveis. Garántese profisionalidade. 
Razón no telf. 629 423 027. 

• Empréstimo de películas en for
mato DVD. A Casa da Xuventude de 
Ourense ten este novo servizo para 
os sócios. E para os que non teñan o 
aparello na casa existe tamén· a posi
bilidade de velos na própria Casa da 
Xuventude. 

• Merco gramática do portugués 
xa usada, de Lindley Cintra ou de Pi
lar Vázquez Cuesta, ou ambas. Ra
zón no telf. 981 697 523. 

llTroco clases de inglés por clases de 
infonnática en Vigo. llf. 600 279 71 O. 

• Encomenda já o cademo "Conhecer
mos Carvalho Calero" editado pola 
Funda<;on Artábria para recordar unha 
figura chave da nossa cultura aos dez 
anos da sua morte. Ameno e didáctico, 
55 pp. tamanho A5, ilustradas. Pre~o 
por cademo, 425 pta. gastos de envio 
incluídos. Poses pagar en selos ou in
gressando o importe no nQ de conta da 
Caixa Galiza 304-239-183/1. Encomen
das no Ap. 570 de Ferrol. 

• Abriga-te co suéter de algodom, 
de manga cumprida e con capuz 
bordado ao peito co escudo da Ga
liza de Castelao. Talhas XL e XXI, 
em azul ou preto. 1 unidade, 3.000 
pta. máis 600 de gastos de envio. 
Máis de umha unidade, acrescenta 
ao pre~o dos suéters 100 pta. máis 
de gastos de envio por unidade. 

• Compro libros, postais, fotos, bi
bliotecas, documentos vellos. Tft. 
610 028 on 
• Mardigras. Música en vivo. Pro
gramación de Decembro: Travel 
Hats, Roberto Díaz, Sylvain Sylvain & 
The Criminals, Flowering Treep, 
Alma, Canallas, Mermaid, Pereza+ 
Capitán Sonoro, Deviot, Orgasmical, 
Víctor Aneiros & The Blue Notes, The 
Hot Dogs, e Bumer. Visítanos! Esta
mos na Travesa da Torres 8 da Coru
ña e no http://mardigras.8k.com 

• Somos un clube da amizade por 
correspondéncia. Ternos 3.000 só
cias e sóci()s en todo o Estado. Se 
queredes pertencer ao noso clube 
enviade unha carta con selo para res
posta. Animádevos. Estamos agar
dando-vos. Escibide a: El Club de la 
Amistad. K/Ekonom ia 17 42 izq . 
48.902 Barakaldo (Bizkaia) 

• Renovac;ao, números 4 e 5, boletim 
d~ "ambaixada Galega da Cultura" de 
distribu~áo gratuita a quem o enco
mende ao apartado, 24.034 de Madrid. 

• Ciberirmandade da Fala. Na Gali
za, en galego. Na rede, tamén. Pro
mocionamos e organizamos envíos de 
correos electrónicos pregando o uso 
da nosa lingua en internet. Estamos 
en http://www.ciberirmandade.org 

• Lixo Urbano. Venda por correio. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomorrow, W.C Records, Dischord, Li
quidator, Fragment, Sons de Luita, El 
Beasto, Potencial, HC, Boa .. Pede catá
logo gratuito: Apdo. 304, 15700 éom
postela, correo electrónico: lixourba
no@mail.com, portal: go.to/lixourbano. 

• Queremos formar un grupo de 
persoas social e culturalmente lú
cidas, vital e sensualmente heterodo
xas. Benvidas suxerencias para oxi
xenar a vida. 981 788 820 

• Oferécese auxiliar de clínica en 
Compostela, titulada, co'n experién
cia e informes, para coidado de per
soas maiores ou enfermos, en hospi
tal ou no domicílio. Dispóñibilidade 24 
horas. Telf. 617 065 527 

• Urxe alugar cuarto dobre e indivi
dual a rapazas. 'Zona da Praza Roxa, 
en Compostela. Tlf. 617 065527. 

• Rapas de 26 anos, sério, responsábel, 
con boa presenza e gañas de traballar, 

-busca calquer tipo c;le emprego en Fe
rro! e comarca. Tfno 619 488 761. André. 

• Preciso contactar con profesionais 
de fontanaria e calefacción para ins
talar unha calefacción de chan ra
diante, alimentada con bomba de ca
lor na Estrada. As persoas interesadas 
poden chamar a .Dario aos telf. 61 O 
784 780 / 986 570 862 á tardes e noite. 

• V~ndese dúplex eñ Marin novo, 
todo exterior, vostas ao mar. 3 dormitó
rios e 3 baños. 2 prazas de garaxe. 
Tfno. 630. 171 865. 

• ui= mellor rodear polo camiño que 
perderse polo atallo''. .. 77 dltos popu
lares por 140 pesetas en selos. (ítno. 
6T7 383 800) 

• Muller séria e responsábel , traballa
dora, brasileira con permiso de traba
llo, oferecese como empregada no 
fogar. Agarimosa cos nenos e an
ci~ns. Zona Neda, Ferrol ou Narón. 
Razón no telf. 619 488 761 . 

• Vendo AX 11 TRE en bon estado. 
Culata e amortiguaéión revisadas~ 
Neumáticos Michelin novos. ITV pa
sada até Agosto . 200.000 pesetas. 
Próbeo sen compromiso. Santiago. 
Tfno 654 046 453. 

• Se estás interesado na Ciéncia 
Ficción ou na Literatura Fantásti
ca acude ás tertúllas dos Xoves ás 
21,30 h. no café Uf (Pracer 19) en 
Vigo. Pergunta por Nacho ou Pedro. 

• Se estás interesado/a en rece
ber o nosso Boletlm Relntegraclo
n i sta pideo ao apartado 24048-
28ó80-Madrid . 

• Vendo Peugeot 309 diésel en 
moi bon estado. Se estás interesado 
chama a Xosé M. Álvarez ao tfno. 
610 081 165 

• Alúgase apartamento na Estrada 
Provincial en Vigo. Novo, con elec
trodomésticos . Telf . 986 812 479 / 
417 515, Xosé Vázquez. 

• Arréndase piso amoblado en 
Cangas do Morrazo, a carón da 
Praia de Rodeira, sen límite de tem
po. Telf. 986 314 140 ou no correo 
electrónico tamaraa@teleline.es 

• En Lugo, alúgase piso con buhar
dilla e dous cuartos máis comedor. 
Moi económico . Telf. 982 375 264. 

• Vendo Talbolt Horizon, 19 anos 
pero 84.000 km. Embrague, batería 
e rodas novas;. 100.000 pta. Telf . 
617 574 466. 

• Se eres fan de Jonathan Richman 
e gostas do pop, rock dos 50, e do 
· country, xa podes mercar o novo CD 
de "Anímese Martínez", grupo con inte
grantes galegos residentes en Euska
di, que pon á venda o seu novo traba
llo na tenda de discos Honki-T onk de
Vigo. Tamén o podes solicitar ao apdo. 
38 de Ordizia (Gipuzkoa), ou no ende
rezo electrónico luti@esuskalnet.net + 

LA MALA RODRÍGUEZ 
Idearock apresenta en con
certo a este grupo para dar 
a coñecer o seu disco Lujo 
Ibérico, o Sábado 16 ás 23 
h. no V ademecum. 

obra á Casa da Cultura o 
Venres 15 e Mércores 16 ás 
nove da noite. 

J.C Brisseau. Eduard Resbier 
(Barcelona, 1968) mostra a 
sua pintura, da que salienta a 
captación da luz e o uso dun
ha velatura xeral. As tres 
mostras nas distintas salas da 
galeria Mário Sequeira (Quin
ta da Igreja-Parada de 
Tibaes) até o 15 de Xaneiro. 

Music achega-nos a música 
de Bach o Luns 18 na Con
catedral de Sta. M>l de Vigo 
ás 20:30 h . E Eulália Solé 
sentara-se ao piano, para in
terpretar Variacións Godherg 
de J .S. Bach o Domingo 1 7 
na sala de concertos Martin 
Códa.x ás 20:30, mais ternos 
oportunidade de escoitala ou
tra volta o Luru 18 ás 20:30 
h. que repite na sala de Con
certos do C.C. Caixanova. 

FESTIVAL BENÉFICO 

•TEATRO 

NON SE CHORA 
Na EOI (Martfnez Garrido 
1 7) teremos a oportunidade 
de disfrutar dunha das obras 
premiadas na 1 Semana de 
Teatro Amador que repre
s7n t a o grupo Trasnada. 
As 20:30 h. este Xoves 14. 

LA VIDA ES SUEÑO 
O Xoves 21 no teatro-cine 
Fraga dentro do ciclo Vigo 
en 6 actos. 

Vilagarc.ia 
•CINEMA 

RUFUFU 

Vil alba 
•TEATRO 

NACIMJ!NTO 
DA SONATA 
A compañia Capela Compos
telana trae esta obra até a Ca
sa da Cultura este Sábado 16. 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

PRIMEIROs MORADORES 
Mostra que poderemos co
fiecer no Claustro de San 
Francisco. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

Melga~o 
•ACTOS 

FEIRA DO MEL 
Do Venres 15 ao Domingo 
17. Ademais de dar a Ópor
tunidade de poder degustar 
todas as variantes do produ
to é unha boa ocasión para 
visitar a rexión. 

Barcelona 
• EXPOSICIÓN$ 

PETEIRO 
Abre unha mostra de ól~os 
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Mercedes 
Peón 
presenta o 
seu novo 
disco lsué 
este Venres 
15 en VIGO. 

As Ca~tareiras do Berbés, 
Luada, Tarsa, Trio Cies, 
Xistra, Noitarega e Fulano 
e Mengano actuarán en so
lidaridade con algunhas aso
ciacións benéficas da cidade. 
O Sábado 16 ás 22 h. no au
ditório do C.C. Caixanova. 

O cine-clube Ádega apre
senta esta fita de M. Moni
celli o Xoves 14, ás 22:30 
nos Minicines V. 

V ANESSA BÉECROFT 
Nada en Génova (1969), 
destacou no 94 palas perfor
mances públicas, normalmen
te xovens mulleres, ainda que 

e serigrafias, na sala do BB- • 

CONCERTO DE NADAL 
Ofrecido pola Coral Eva
xélica Amiel o Martes 19 
ás 20:30 h. no auditório ·do 
C.C. Caixanova. 

HAMLET 

• EXPOSICIÓNS 

Do AÑIL AO MÍNIO 
Pinturas de Xaquin Cha
ves, até o 7 de Xaneiro, na 
Crua da Cultura. 

ROBERTO ABAL 
Colga as suas pinturas na , 
Crua da Cultura até o Mar
tes 19. · 

V A en Bergara 11, es te 
Xoves 14 ás 19:30 h.+, 

H:omenaxe. a Castelao 
No C.C. Caixanova e organizada polo 
concello de VIGO en comemoracióri do 
50 cabodano da sua morte. O Venres 15 ás 
20:30 h. proxectara-se unha película pro
piedade de Isaac .E)íaz Pardo no auditório e 
a partir das 22:30 h. na sala de concertos, 
Mercedes Peón presentará o o 8eu traballo 
Isué. Xa o Domingo 17 Rodrigo Romani 
apresentará o seu primeiro traballo en soli
tário Albeida ás 20:30 h. As entradas pó
dense mercar no telef. 986 238 051. + 

O Sábado 16 apresentarán o 
seu disco .Infierno na discote
ca Código de Barras. O prezo 
da entrada e de 1.500 e po
de mercar-se en Tipo, Discos 
Elepé e Diskópolis. Máis in
formación no 626 923 580. 

•TEATRO 

ÑIQUI-ÑAQUE 
Ollomoltranvia trae esta 

na fase inicial realizou agua
relas, algunhas presentadas 
na Sotheby's Art Foundation 
de Amsterdan, das que esta 
mostra 24 aguarelas, facian 
parte. Mathilqe ter Heijne 
(Estrasburgo, 1969) ten unha 
instalación con dous mane
quins The two chosen ones e a 
proxección de vídeo Nearly 
lost no que proxecta a sua 
própria identidade na das ac
trices de Le Mari de la Colfeu
se, de Patrick Le,conte; La 
Femme d'á Coté, de Frarn;:ois 
Truffuut; e Nace Blanche, de · . '----------------~ 

~ 

• 

L 

• 
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A e~posición que recolle as imaxes de Ramón Dimas encóntrase na lgrexa da Universidade, en Compostela. Nas imaxes, Praza do Obradoiro, e un moziño en Pedrafita. 

As suas fotografias galegas·de 1956 despiden o século en Compostela 

Ramón Dimas, 44 anos despois 
~X.E. ACUÑA 

É como se á morte dun fotó
grafo galego escrebiran del 
Otero Pedrayo, Blanco Amor 
ou Cunqueiro. No caso de · 
Ramón Dimas, logo do seu 
cruel pasamento en 1965,- fi
xéronno Joan Teixidor, Peru
cho e o mesmísimo Josep 
Pla. A plana maior ·das letras 
catalanas naqueles dias de 
ouro para a revista Destino. 

Ramón Dimas era unha das fi
guras senlleiras desta cabe
ceira e editorial catalana. As 
sua fotografías ocuparon moi- . 
tas primeiras planas e páxinas 
e páxina·s dos libros da editora 
·de Josep Vergés. Libros como 
os que Dimas coidou e ilustrou 
con lealdade e apaixonamento 
perante anos. Destino e Dimas 
concebiron obras modelo e 
exemplo' da puxanza editorial 
barcelonesa dos anos 50 e 60. 
Como aquelas exitosas "guias" 
encargadas ao talento literario 
de Joan Fuster, Pla e 
Baraja, ou no caso. da 
dedicada ás terras ga
legas, á pluma amábel 
de Carlos Martínez-Bar
beito. 

A cámara de Ramón Di
mas, forxada na tradición 

·fotográfica anterior a 
1936, percorreu Galiza en 
1956 para documentar o 
libro de Martínez-Barbeito 
que sairia do prelo un ano 
despois. De Pedrafita a 
Ribadeo, da Coruña a 
Tui, de Muros a Ourense, 
Dimas viaxou por estra
das e camiños de todo· ti
po co seu automóbe~ in~ 
glés á procura de imaxes. 
Reparou nas lavandeiras, 
retratou a elegáncia das 
mulleres de Noia, parou o 
tempo nas praias de Olei

tos· do mar. Foron milleiros de 
fotografías que logo foron un fei
xe selecto para ás páxinas do 
"Galicia" de Martínez-Barbeito. 
Un libro que Dimas contribuiu 
en facelo un verdadeiro bestse-
1/er da época. Destino chegou ti
rar dazaseis edición e perdeu a 
conta de exemplares vendidos. . . 

A imaxe que Ramón Dimas ofre
ceu daquela Galiza dos anos 50 
e a dun país que non caira nas 
fauces da especulación selvaxe 
dos anos finais do ·tranquismo. 
O que non sofrira ainda manda
dos nas cidades de alcaldes co
mo Portanet, López Carballo, 
Filgueira Valverde ou Demétrio · 
Salório. Unha Galiza sen reche
os, cos ·nenos bañándose nos 
rios e coas praias a salvo da 
edificación selvaxe e ruin. Di
mas tamén reparou na esperan
za do traballo e como o país loi
taba por sair do atraso econó
mico e as pobrezas da postgue
rra. Transmite emoción e me
mória coa diginidade dos por el 

' - ros e plasmou á vez a no
bleza e a dureza dos ros- Pontecesures. 

· retratados nas feiras de monta
ña, _no labor dos peiraos e nos 
traballos do campo. 

O fotógrafo que sentara éáte
dra desde a fotografia deporti
va soubo transmitir Galiza, co
mo o conseguiu co mundo do 
circo, coa paisaxe de Lanzaro
te ou a da sua propria Catalun
ya para a prosa viaxeira do 
mestre Josep Pla: 

Morreu novo, con 46 anos, can
do a criatividade teríalle de depa
rar de seguro novas cimeiras. De 
feito, xunto a Ca_tala Roca, era o 
fotógrafo' máis admirado polos 
escritores do seu tempo. lgnasi 
Agustí ou Andreu Ave-li Artis 
eran dos seus fieis, como o foron 
tamén toda aquela saga de fotó
grafos e cineastas encabezada 
por Caries Pérez de Rozas_ 

Falecido logo da tortura do can
cro, un prémio co seu nome 
lembrou por escasos anos a 
sua figura. As suas fotos só vol-

taran -a pendurar unha soa vez 
a carón das do seu mestre Ra
món Claret e as de Joan Bert, 
nunha homaxe aos clásicos da 
fotografia. do deporte. Despois, 
un esquecemento absoluto e o 
extravio do seu espectacular e 
rico arquivo de negativos. 

O monaguillo de Santes Creus, 
aquel motorista do exército re
publicano, o dinámico xogador 
de beisbol, o cazador de goles 
de Kubala, Basara e Manchón, 
desapareceria na prática do fir
mamento fotográfico catalán se 
Josep María Huertas Clavería 
non lembrara de recén, desde a 
sua columna de El Periódico, 
que na Galiza , paradoxalmen
te, andaban na salvagarda das 
suas fotografias galegas. 

Un día en Barcelona, ao f inal 
dun partido de Copa Davis, os 
fotógrafos invadiron a pista co
as suas cámaras para retratar 
aos tenistas. Alguén díxolle a 
Joan 'leixidor: "Xa sei no que 

está a pensar". Non con
testo u; os dous botaban 
de ·menos a mesma au
sén.cia. O poeta Teixidor 
lembrab.a ao seu compa
ñei ro de tantas campa
ñas e quilómetros. "O tra
ballo en comun, tanta in
timidade obrigada, serví-

. ronme sobretodo para co
ñecelo e amalo~', chegou 
escreber na necrolóxica 
que lle adicara a Ramón 
en Destino. "Era infatigá
be I", dicia Josep Pla e 
Perucho, para despedilo, 
comentaba: "A raiz viva 
da sua fotografia está no 
seu instinto, na sua natu
ral i.dad e sen compl ica
cións, no seu verismo 
fronta·I e convincente, na 

. sua sinxela beleza". Pala
bras xustas para aplicar a 
visión que nos deixou da
quela Galiza de 1956. Hai 
xusto 44 anos.• 

O Dereito 
contra 
a xustiza 

MANuEL CIDRAS 

M oito se ten falado en 
España da xudiciali
zación da política, pe

ro a fenómeno é universal e 
pre ocupante. Nos Estados 
Unidos ainda non se sabe 
que~ vai ser o próximo Pr~si
dente, pero xa vai quedando 
claro que non o van decidir os 
xuíces do Supremo. Está por 
ver se os de Florida ou os de 
Washington. A vella demo
cracia americana está a piques 
de constituirse na mostra máis 
acadaba de democracia xudicial, 
un despropósito. O mito da se
paración de poderes queda mal 
parado, sobre todo cando se 
comproba que os xuíce votan 
segundo quen os designara pa
ra o cargo. Alomenos queda a 
salvo a idea de que os xuíces 
son persoa agradecidas. 

Evidentemente os xuíces están 
para o que están, e se aparecen 
discrepancias na interpretación 
das normas, mesmo das electo
rais, eles deben resolvelas. Pero 
por moi propias que sexan as 
razóns da Xustiza, que ás veces 
son inescrustables, non e en
tende que nun sistema demo
crático non se computen mi
lleiros de voto decisivos por
que a máquina encargada da 
contaxe non fora quen de lelo . 
Entre os erros da máquina e os 
fallos da Xustiza, o que menos 
conta é a vontade dos votantes. 

Esta disfunción entre o sentido 
común e a léxica xudicial ta
mén produce esperpentos en 
Chile, no Caso Pinochet. O Tri
bunal de Apelacións vén de 
deixar sen efecto o procesa
mento do archicriminal porque 
parece ser que non e lle tomou 
en forma a declaración indaga
toria. Unha minucia e outro 
despropó ito. Mentre o mun
do discute obre a xu tiza, a 
Xustiza discute sobre o pro e o. 

Lonxe da miña intención de 
minimizar a importancia da 
formas n Dereit , porque 
Dereito é forma con~ustancial
mente. Pero cando a forma 
ergue c mo impedimento da r -
alización da xustiza fronte ao 
poder (que tal é unha das fun
cións espurias da forma no D -
reito ), encón xa ternos outro ca
so. No canto de Bush contra 
Gore, o Dereito contra a xustiza 
( ou a Xustiza contra o dereito ). • 

V OLVER AO REGO 

A rutina xa chegou á in
formación sobre a Pa
lestina, pero os mortos 

di.ários -nenos e mozos- se
guen enchendo a estatfstica. 
Pasou algo semellante na In
tifada de 1987 e sen embargo · 
daquela insurrección ·chegou 
o primeiro paso atrás na ocu
pación. Silenciar as notícias 
non significa qüe non suce
dan, e coas eleicións en Israel 
dentro de dous meses todo 
pode ir a pior. • 


