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Obras de Castelao 
Edición crítica das Obras por Henrique Monteagudo. 

de Castelao: oito tomos Un proxecto histórico, 
editados por * • • .,. a disposición 

* un equipo ~000 de todos. 
de especialistas, Unha publicación 
· coordinados e D•T ~1~1 6JJ;L"x'~ imprescindible. 

Propón implantar un 
nacionalismo de Estado 

mudando o ensino da história, 
aminorando o emprego das 

línguas autóctonas e 
·seNíndose de intelectuais 

como Juaristi e Savater 

Un documento do PP de 
1997 detalla 
a ofensiva 

antinacionalista 
valéndose 

do terrorismo 
(Páx. 19) 

VOZ NOTICIAS 

Diz Guedes esbara 
Entrou o novo Conselleiro de Agricultura, Diz Guedes, frechado 
no seu cárrego coa idea de que o problema das vacas tolas era "de 
orde pública do sector", tal é como o definira meses antes. Asi 
que decidiu facer un desprazamento das vacas cara ás incinera
doras e anunciou que estaba disposto a sacrificar todas aquelas 
reses que o importunaran, quer dicer', as maiores de 30 meses. o . 
novo conselleiro, lanzado como saltou ao campo agrícola aptau
sado por Fraga, non calculou cantas podian ser. Cando os cola
boradores lle fixeron ver que non só eran máis de médio millón 
de cabezas, senón que deixaba a máis de 60.000 famílias sen sus
tento (a maioria da cabana galega pasa dos 30 meses), e que non 
só non existia diñeiro para facerlle fronte a tal situación, senón 
que o PP perdia as eleicións, mandou ao seu gabinete de prensa 
que rectificase. Xa se sabe, "aqui faise o que diga n conselleiro", 
afirmou ao chegar ao cárrego todo cheo de razón. Seguramente o 
que ven é disposto a acabar co problema da cuota láctea.+ 
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Todos recoñecen a gravidade da actual crise 

Os partidos agochan as suas tácticas 
finais na moción de censura 

-0- A. El Rt - G. LUC:A 

Os diferentes partidos discuten a sua estratéxia no debate da moción de censura. Só o BNG se
mella tela claro. No PP tamén debaten a data que mellar lles convén para discutir a moción. 
Pensaban agardar a que os problemas fosen pasando por si sós, pero.a alarma social aumenta. 

certo que dou un chimpo ao pre
sentar a moción de censura. Xa 
o teño feito máis veces política
mente. Pero, sempre que o fa
go, tírome con paracaidas. Esta 
todo calculado de antemán, ain
da que, neste tipo de propostas, 
existir existe un risco político 
evidente", afirma Xosé Manuel 
Beiras visibelmente contento po
lo rumo que toman os acontece
mentos políticos. 

Só o BNG semella que tiña cal
culado o que ia pasar ao pre
sentar a moción de censura, in
cluso os titulares que, "pase o 
que pase, aparecerán nos xor
nais o dia despois". PP e PSdG
PSOE ainda están a perfilar as 
suas estratéxias, con EdG, co
mo principal ariete contra da 
moción, pois non agardaban a 
proposta do BNG. 

O debate principal no PP é a da
ta da discusión no parlamento. 
Nun primeiro momento a maioria 
do partido posicionábase por dei
xar que o tempo fose pasando 
para que o problema das vacas 
tolas se fose apagando pouco a 
pouco. Asi, razonaban, a moción 
de censura quedaria desprovista 
da. maioria do apoio social. Apos
taban por celebrala despois de 
comezar o periodo de sesións en 
Febreiro, máis concretamente a 
meados de mes. 

Pero a cerrecina do mal das va
cas tolas arrécia. O cese de 
Castor Gago e a chegada de 
Díz Guedes á consellaria de 
Agricultura logrou dar a sensa
ción de que as causas podian 
mudar. Gago cargaba coas cul
pas de todos. Unha oportuna 
campaña de prensa non só tra
tou ·de convencer aos cidadáns 
de que todo acabaria en desas- ~· 
tre se non fose Fraga e "os seus 
reflexos políticos", senón que 
entronizaron a Diz Guedes co
mo a "solución". Esqueceron, 
como afirmou o ex vicepresiden-

. te Barreiro Rivas, que "os de
sastres son imputábeis aos que 
se.atribuen os méritos". 

Pero se( os desastres son impu
tábeis a Fraga, que é quen ·1eva 
todos os méritos, estes non de
sapareceron co cámbio de con- -
selleiro. Asi, as vacas martas al
macenáronse en Sugasa, conta
minando os regatos. Fronte á 
afirmación de Fraga de que en 
Mesia non habia filtracións, ago
ra, un informe de Médio Ambien
te, recoñece que si existiron. 

A crispación social e o medo 
medra. A Xunta non é quen de 
dar a imaxe de que está a con
·trolar esta crise que non queda 

• j 

AL(;O CHEIRA POORE 
. /JO .ME.U REJll~··J-

reducida a un prnblema secto
rial , senón que é nacional, pala 
importáncia do sector e porque 
afecta a todos os consumidores. 
A aparicióf1 de máis casos en 
Asturias e Avila, ainda que nos 
saca aos galegas o monopólio 
das vacas tolas, agrava o medo 

e a incerteza dos cidadáns. 

Fronte a esta situación a Fraga 
non lle queda outra que debater 
con Beiras. Tiña a posibilidade 
de non ser el quen se enfronta
se ao candidato nacionalista, 
pero anunciou que será el quen 

GONZALO VILAS 

lle responda ao discurso, ainda 
que o fará "brevemente". Non se 
sabe o que entende Fraga por 
brevidade. Neste debate Beiras 
é o candidato a presidente. Se
gundo o regulamentb non ten lí
mite temporal na sua exposición 

Pasa á páxina seguinte 

'' ...,.'. "I t:.' - 'I' ....... .. l .. - • 
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Vén da páxina anterior 
e na sua contestación aos de
mais grupos. Fraga si que terá o 
límite de 45 minutos, afeito co
mo está a discurso de perta de 
duas horas preparados polos 
distintos conselleiros. A data 
que baralla agora o PP é a do 
25 e 26 de Xaneiro, antes de 
que o 3 de Febreiro Fraga sexa 
proclamado cadidato a presi
dente polo seu partido. 

Un Fraga que descalifica a moción 
de censura baseándose en dous 
argumentos principais. O primeiro 
é que o BNG se está a aproveitar 
da situación políticamente e axuda 
coa moción a criar alarma social. 
O segundo é que a Beiras non o 
vai apoiar o resto da oposoción. 
Pero a frase que mellar resume a 
disposición de Fraga é a de que 
Beiras "só vai apañar os votos do 
señor Arzallus", tentando de novo 
levar o debate ao ámbito foráneo e 
fuxir da realidade. 

Ninguén nega a crise 

Pero nen desde o PP se nega a 
crise existente e óllase cada vez 
con máis preocupación. Todo o 
máis do que trata a dereita é de 
afirmar que a crise non é única 
de Galiza, que abrangue a todo o 
Estado e a Europa, que as medi
das impostas son draconianas e 
que é imposíbel facerlle fronte á 
situación antes de catro meses. 

Desde o PSdG-PSOE, mália a 
opoñerse á moción, recoñecen 
que "Fraga é incapaz de gover
nar Galiza. Está a facer o ridícu
lo ante o problema. Os sectorés 
agrícola, gandeiro e pesqueiro 
está deixados da man de Deus", 
en palabras do secretário de or
ganización Antón Lauro, coinci
dentes coas do BNG. 

Pero o anúncio da moción de 
censura nacionalista colleu a 
Pérez Touriño fóra de xogo e 
non tivo a suficiente cintura polí
tica para, na vez de descalificala 
a golpe de primeira declaración 
ao sentirse ferido, agardar para 
analisar os pros e os contras. 

• 
PSOE tena moi mal agora. Non 
pode dar marcha atrás nen se._ 
quera apresentando outra mo
ción, como lle propoñian desde 
o BNG. O prazo xa acabou, ·pero 
Touriño pensa que seria inter
pretado como un seguidismo do 
BNG, algo que quer alonxar to
talmente da percepción cidadá 
Así as causas, o debate do 
PSOE céntrase en como enca
rar o próprio debate da moción. 
Se optar pola abstención ou polo 
voto en contra a Beiras, pero, 
sobre todo, cal vai ser o discurso 
de T ouriño ao contestarlle a Bei
ras. Touriño e o seu proxecto, · 
pensan moitos , tamén se van 
xogar parte da sua credibilidade 
neste debate. 

. Desde o PP non só critica sorpre-
sivamente a moción porque "pon 
de manifesto a división da oposi
ción", senóp que trfila de alenta
la. Así, o mesmo Gia que Beiras 
apresentou a moción, Xesus Pal
mou chamou á sé socialista para 
oferecerlles un debate no parla
mento no que participaria Fraga 
para tratar os principais proble
mas que preocupan ao país. O 
debate no PSOE é como fuxir de 
alinearse co BNG pero non caen
do no seguidismo do PP. 

A maquinária do BNG 
a tope 

No BNG móstranse ledos co 
efecto da moción de censura. 
Seguen afirmando que "está 
máis que xustificada" e que "o 
comportamento dos veciños de 
Mesia é a imaxe da opinión pú
blica galega, que ten moi pouco 
que ver coa opinión publicada". 

A moción serviulles para que 
puxeran a sua maquinária a to
pe, como só !les acorre en cam
paña eleitoral. Xosé Manuel Bei
ras suspendeo a viaxe por Lati
noamérica e mesmo a interven
ción no Forum Social Mundial 
en Portoalegre (Brasil), un acto 
moi agardado por estar presen
tes os principais líderes progre
sistas do mundo. 

Beiras, agora, dedicarase a ex-
No PSdG-PSOE alzáronse moi plicar a moción por todo o país. 
pron~o voces tratando de recen- A campaña explicativa comeza-
d uci r a situación que se lles rá o próximo día 20 en Santia-
apresenta tan desfavorábel co- go nun acto para os cadros po-
mo múltiples son as loas dos líticos nacionalistas. Pero o que 
arredores do PP á sua postura. Beiras non quer é dicer como 
"Se te gaba tanto o inimigo, vai enfocar o seu discurso de 
mal'1, afirmaba un ex dirixente censura. Afirma que ninguén o 
socialista vigués. • vai saber até que o pronúncie e 

E;;;i~ue Gur;~! foi u!1 dos ~ue se 
posicionou a proi Cléi ~CC!9n de 
censura. Tamén González Laxe, 
o ex presidente da Xunta, ainda 
que moito máis medido. Pero o 

pn~teficiB xogai co efectc sur= 
presa como xogou na apresen
tación da moción de censura, 
da que só ere.~ §abedores os . 
membros da comisión per-m=
nente do BNG. • 
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Política, frívola e hixiénica, tres calificativos 
dos diários galegos para a Moción 
Xesus Palmou, responsábel de 
organizacion do Partido Popular 
para o ámbito galega, nunca- es
tivera máis próximo daquel con
sello de Franco a un dos seus 
ministros: non se meta en políti
ca, faga coma min. O secretário 
político do PP mellara a proposta 
porque considera que un Parla
mento democrático non está de
señado para frivolidades. O ex
conselleiro de Xustiza retírese á 
mocion de censura do BNG . 

A sua recomendación de evitar 
que o Parlamento poida por en 
prática a capacidade de recapi
tular sobre a xestión do governo, 
ten enorme éxito entre algúns 
comentaristas políticos dos diá
rios, que descobren con Palmou 
que a verdadeira intención da . 
iniciativa da moción de censura, 
a clave última do debate regula
mentar que. reclaman os na
cionalistas, é non só unha frivo
lidade senon, ainda mais, unha 
razón política. "Parece evidente 
que a moción de censura que 
ven de apresentar o BNG contra 
a Xunta, ten un sentido político". 
Xabier Sánchez de Dios, que 
profunda para comodidade dos 
leitores de Faro de Vigo este 
significado, se cadra oculto, da 
iniciativa nacionalista, completa 
o xuizo con outros dous califica
tivos: político, eleitoral e parla
mentar. E que acontece nun 
parlamento cando a oposición 
apresenta un voto de censura? 
De Dios b~ixa magnánimo ás 
páxinas do diário centenário pa
ra explicarllo ao leitor: "O grupo 
maioritário Popular anunciou xa, 
como non podía ser doutro xeito, 
a sua rotunda oposición á il)icia
tiva". Dende o mesmo diário, An
xel Vence aporta o seu critério 
nunha clave semellante: non se 
trata dunha moción de censura 
senon dunha emoción de censu
ra, isto é, a convocatória para un 
debate político, porque o gover
no censurado ten maioria no 
Parlamento. 

Outro risco politice o de Carlos 
L. Rodríguez en El Correo Galle
go, indica. que a moción na
cionalista debe comprenderse . 
!1Q c-onteX!Q do terremoto ·da En- · 
cefalopatta Esponxiforme, a ex
pulsión de Cástor Gago dp Go
verno e o estado de alarma en
tre os gandeiros. Pero o caso é 
qü6 a lfilt:is.::v= da oposición é 

x.M. Beiras foi acusado de querer facer 
pol'dica coa moción de censura. A. PANARO . 

un mísil politice que vai dar, de 
remate, contra quen o dispara: 
"O anúncio da moción desvia o 
foco de atención da políti~ que 
deixa de estar en Mesia para si
tuarse no Parlamento". Asi que o 
voto vai situar o debate co presi
dente da Xunta no Parlamento, 
no campo que menos lle prace 
visitar, como é ben coñecido, 
pero que, na vision de Rodri
guez é o espazo de Fraga por 
antonomásia: "Beiras dalle a 
Fraga a oportunidade de lucirse 
nun território que lle é propício". 

Blanco Valdés tamén diagnosti
ca que o obxectivo da censura é 
político, ainda que precisa que 
seria máis políticamente fraudu
lento e, polo tanto, mms política
mente inaceitábel, contra maio
res fosen as oportunidades da 
oposición de levar ao presidente 
da Xunta ao debate. O comenta
rista de La Voz de Galicia e ca
tedrático de Constitucional, pro
cura pechar a sua argumenta
ción coa demonstración contrá
ria: "A medida que estas posibili
dades (o profesor debe querer 
dicer pro-oabiiidades) dlmlnóeñ, 
tamén baixa de forma paralela a 

· lexitimidade do Governo censu
rado para calificar de fraudulenta 
a acción do censurante". 

O ex-vicepresidente da Xunta 
Barreiro Rivas, dende o mesmo 
diário, é ben menos confuso na 
descalificación: "Unha moción 
de censura só é séria e honra
da cando ten algunha posibili
dade de prosperar". A natureza 
mesma do debate importa ben 
menos que a previsión positiva 
dos votos e o profesor de Cien
cia Política indígnase de que a 
oposición procure, mediante a 
previsión reglada do voto de · 
censura, levar o debate ao Par
lamento cando, na sua inter
pretación, o mundo está inzado 
de diários, radios e emisoras 
de televisión privadas que esta
ría encantadas co debate: se o 
que se pretente é provocar un 
debate( .. :) supoño que hai ou
tros meios. 

Nas páxinas de El Correo, Xa
vier Carric usa outra interesante 
clave que lle permete ver a crise 
da Xunta en termos de desafio 
medieval: a oposicion tí ralle a lu
va a cara a Fraga, ofensa que 
que o presidente aproveita para 
rapar a cabeza do conselleiro de 
Agricultura e quedar coma un ti
tán: "A sustitución de Gago por 
Diz Guedes, unha personalidade 
de probada eficácia, un todote
rreno da xestión, un adiantado 
ariete da primeira division da po
lítica do pais, o que proba é que 
o presidente Fraga está en ple.., 
na forma". Carrio colo ca Fraga 
por "refrexos e capacidade de 
resposta na escala de quelas fi
guras da política euro-comunitá
ria que actuan sempre máis alá 
das suas ambicións partidárias e 
procuran o benestar xeral cunha 
insobornábel vision de Estado". 
Fronte a tanta grand~za, o in
tento da oposición é so unha in
vitación "ao dramatis_mo e o va
leiro milenarista". 

Henrique Curie!, coida que o 
importante da moción, o sus
tantivo, "é o interese xeral, a 
própria hixiene política do sis
tema parlamentar, a sua ope
ra ti vid ad e e prestíxio diante 
da cidadania". O ex-deputado 
do PCE pergunta ao final do 
seu comentário publicado nas 
páxina de La Voz de Galicia: 
"Se ~!"! 9ircunstánqi~§ com~ 
estas non se utiliza~ os meca
nismos parlamen ários de 
censura, cando de emes em-
pregalos". • · 

Traxédia non, pero si un drama 1 

Os remédios para a. áctual situaCión leñen qL sair 
do plano_político que, situados no universo das 
ideas e das actitudes, e non no arimético, é o único 
capaz de mudar a actual situación de crise e: alarma 

Non, non estamos ante unha traxédia, como ben 
sosteñen desde a Xunta. O mal das vacas tolas non 
ten unhas consecuéncias· tremendas e irreparábeis. 

Este é un drama. Instalados na alarma social e na 
crise nacional (as vacas son un símbolo na Galiza 
máis alá do seu valor económico) as comédias 
costumistas comendo churrasco ou carne cocida ao 
caldeiro cos conselleiros como protagonistas principais 
poden aparecer como comédias bufas. 

Non. Non estamos tampouco nunha crise sectorial 
como sostén o PP, senón ante unha crise nacional que 
afecta a un sector estratéxico e, ademais, ao conxunto 
dos consumidores, cuxa saude e alimentación deben 
Sf3r preservadas e garantidas sen riscos. 

É un drama ainda.que lle afecta ao conxunto da 
cidadania, pero non é algo irreversíbel, pode 
superarse. Un herni que levante ao povo? Non é 
necesário. Simplesmente unha.política axeitada que 

prevea os acontecimentos e que se adiante a eles 
poñendo os médios xeitados. 

Pero ó Governo Fraga, co seu presidente á cabeza, 
non tel) solucións ·para esta crise que, cada vez, vai a 
máis. E incapaz de coutar os problemas ou de · 
afrontalos cos métodos e asrnedidas.axeitadas.. Só 
xogan no terreo mediático e de ocultamente da. 
realidade que, ainda así, sua certezas e angürias por 
todos os seus poros. · 

Existe unha coincidéncia xeral ante a gravidade da 
situación actual. Só se.difire á hora dos calificativos e, 
sobre todo, cando se valoran os métodos a seguir para 
portie fin. 

Neste senso, a moción de censura apresentada polo 
BNG só semella un acto excesivo políticamente -
(neste campo é no único que hai que situar a 

. iniciativa) se se situa no plano partidário, pero non 
no ámbito social. 

wci~. l 
1 

É no Parlamento, m.áximo órgano de expresión 
popular, onde se deben de discutir as solucións. pero 
o PP, sempre ninguneou a cámara de representantes 
e Fraga sostén que é un estorbo para governar. Neste 
senso, a moción apresentada polo BNG non só vai en 
consonáncia coa gravidade da situación social, senón 
coas atitudes políticas da maioria governante. Para 
mudalas é preciso unha decisión que poña en primeiro 
plano aos sinerxias sociais. Pódese agardar dez 
meses palas eleicións? Non existe outro mecanismo · 

· máis que o eleitoral para mudar as dinámicas 
políticas? Unicamente son válidas as arirnétiéas 
parlamentárias nuhah democrácia? Son perguntas que 
_se contestas por si soas. • 

ANOSA TERRA 
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A crise na Xunta mostra as liortas intestinas no PP e a pouca capacidade de manobra 'de Fraga 

A moción de censura do BNG 
propicia o cesamento de Castor Gago 
Segundo Fraga, Castor Gago 
"dimitiu por cansáncio". Se
gundo Cacharro Pardo foi "o 
chivo expiatório". Segundo o 
departamento de loas a Don 
Manuel, Castor Gago dimitiu 
e celebran os "grandes retle
xos de Fraga" ao cesalo. Que 
toi o que rea1m·ente ocorreu? 

Os teléfonos da Xunta comeza
ron a lanzar rumores como cen
tellas o 11 de Xaneiro despois 
que o BNG anunciara a sua mo
ción de censura a Fraga lribar
ne. A nova-saltara desde Madrid 
e afirmábase que Castor Gago 
estaba cesado como conselleiro 
de Agricultura. Uns poucos des
mentidos directos e máis per
guntas que afirmacións cando 
se procuraban confirmacións . . 

Fraga lribarne marchaba a Ma
drid nunha das suas viaxes, en 
plan estrela fugaz, pero esta vez 
sen anuncialo a ninguén. Seica 
visitou a rua Génova, a sé cen
tral do pp_ Ali pedíronlle medi
das concretas e axiña para con
trarrestar o efecto propagandís
tico da moción de censura apre
sentada polo BNG. 

Ao dia seguinte, o dia 12, os telé
fonos voltaban a deborcar con 
mal biliar, explicacións sobre o 
cesamento de Castor Gago. A ca
da quen, notábaselle moito o que 
comia ou, de que comia. As ver
sións foron tantas coma intere
ses, que son moitos e moi varia
dos os existentes no PP galego. 

Diz 6'1edes, o novo conselleiro de Agricultura, era precisamente a besta negra dos gandeiros. 

sus·· Plamou, o secretário xeral 
do partido e comunícalle as suas 
inteneións. Palmou oponse aos 
tres cesamentos, sobre todo po
la imposibilidade de cubrir as va
cantes de xeito satisfactória an
tes das eleicións. Razona tamén 
que os segundos das consella-

rias como relevo é imposíbel, 
porque tamén están directamen
te implicados nesta xestión. 

Palmou avisa a Xesus Pérez Va
rela que tamen se reune con 
Fraga. Entre os dous logra sa
carlle da cabeza os tres cesa-

mentos. Pérez Varela, contraria
mente a Guiña, afirma que face
lo é darlle unha grande baza a 
oposición nas visperas eleitorais. 
Xogan os intereses internos. Ga
go é un home de Ourense, de 
Guiña; Cachón e Del Alama son 
máis próximos a Palmou. 

Fraga campeón, 
Diz Guedes solución 

Ante a incerteza, Frag? convoca 
un Consello urxente. A entrada, 
Castor Gago afirma que non 
pensa dimitir. Con esta opinión 
remite o gabinete de prensa da 
Xunta unha nota informativa. 
Menos de unha hora despois, 
ainda non son as nove da noite, 
outra nota dá a nova de que 
Castor Gago "dimitiu" e para o 
seu pasto foi designado Dí az 
Guedes, antes conselleiro de 
Relacións lnstitucionais , pero 
sen cometido específico. 

Fraga xustifica o relevo afirman
do que se necesitan unhas no
vas mans e afirma que Gago di
miti u por "atoparse cansado". 
Cansou tanto nos 45 minutos de 
reunión? Francisco Cacharro, 
aliado cos de Ourense no sector 
cuiñista, afirma que Gago o es
taba facendo ben e que unica
mente foi un "chivo espiatório". 

Os teléfonos reparten versións a 
eito, dereitas ou tortas. Que se 
foi Guiña quen propuxo o ente-

rramento de Mesia por médio de 
António Crespo, director xeral 
de Producións Agropecuárias e 
irmán do alcalde de Lalín. Pero 
aparece o informe autorizando o 
enterramento en Mesia. Está re
dactado por Francisco Pan, di
rector xeral de Calidade Medio
ambiental da consellaria de Del 
Alamo. Foi este quen lle man
dou o fax ao alcalde de Mesia 
comunicándolle o enterramento 
das vacas. 

Del Álamo afirma que esta un
ciamente era "unha comunica
ción" e bótalle a culpa a Agricul
tura que foi que "tiña o proble
ma". Afirma que el non pensa 
dimitir. Ninguén tala da conse-
1 laria da Presidéncia que fo i 
quen habilitou aos veterinários 
para firmar certificados de vacas 
sen sequera velas. 

Os teléfonos de línea directa 
dos médios coa Xunta están 
agora ocupados en talar da au
gusta personalidade de Diz Gu
des. Todo un prodíxio de virtu
des e capacidades para afrontar 
o problema, se ternos que creer 
o que publicaron os xornais ao 
dia seguinte . Aqui si que non 
houbo duas versións nen intoxi
cacións informativas interesa
das. Todos a unha: Fraga cam
peón, Diz Guedes solución. Non 
pasou nada, unicamente se pro
duciu o desprazamento da ma
sa dun conselleiro_ • 

Despois de escoitar a uns e a 
outros e contrastar dados nós 
reconstruimos unha que se po
de asemellar moito á realidade 
que, seguramente nen Fraga é 
quen xa de apresentala como 
pura, tal é a contaminación e a 
interiorización ' de. defectos con
vertidos en virtudes. 

O que mandaba cargar contra as tractoradas 

História dun cesamento 

Cando Fraga volta da sua viaxe 
a Madrid ven decidido a cesar a 
Castor Gago como conselleiro. 
PerG ilC!: 56 & ~:. Xosé ' culña 
convénceo de que, con Gago 
deb~n deixar o seu posto Carlos 
del A.lamo en Médio Ambiente e 
Hernández Cochón, en Sanida
de. Dous dos directamente im
plicados no mal das vacas tolas. 
Guiña, que de~~ ~Gi:is pasos 
airM·na Xunta volta a estar for
te que forte fronte ao patrón. 

Semella que Fraga está decidi
do a soltar lastre de conselleiros 
e acalar os ecos da moción de 
censura do BNG. Ademais, deu
se canta de que algunhas con
sellarias non funcionaban axei
tadamente. Porque Fraga, afir
man, ten unha visión moi parcial 
do que ocurre no seu Governo e 
actua unicamente por arrouta
das pangalaicas. Tanto é así 
que asumiu o enterramento de 
Mesia como unha decisión sua 
e de todo o seu Gabinete coa 
disculpa de que non se podia fa
cer outra cousa. 

O problema apareceo xa en San 
Gaetano. Fraga reúnese con Xe-

Entre o timbre da folla de lata e 
a síncopa aguda da bubela, a 
voz é unha das caracteristicas 
que os amigos de Diz Guedes 
lle agoiraron como incomenen
te para se abrir camiño no PP. 
Ben se ve que non acertaron. 

Os manifestantes da central de 
As Pontes, formados na alame
da 9~ Pontedeume, ur.ha tard¡ño. 
de Outono de hai sete anos, es
coitaban. precisamente esa voz 
de requinto no telefone de VHF 
do capitán da tropa que, con fu
siles, cascos, gola e botas de 
seis fibelas, coma os o~rE!~~ ~~ 
Ga~á, esperaba ardes a vinte 
metros dos obreiros. Os que par
ticipaban na protesta podian 
identificar os agudos de Diz 
Guedes, daquela representante 
do ministério de Interior para Ga
liza, na arde: cuenten un minuto 
y carguen sin contemplaciones!. 
As balas de goma cachizaron o 
cristal de vários trinques, rom
peron un taxi na parada do cen
tro, escangallaron un portal e es
tarreceron a xente que paseaba 
pala rua central, allea á manifes
tación. Sobre tocio na cara dun
ha rapariga de tres anos que 
non morreu de miragre. 

Est a é a teoria da autoridade 
de Diz Guedes: contra máis al
to o pau, máis baixan as cabe
zas. E se teñen que pasar polo 
hospital, pouco máis se perde. 

Soa a caricatura pero isto ven 
senda o que explicou cando 
dende o Parlamento lle pediran 
explicacións por unha malla: 
Non houbo carga. O que prati
camos foi só o desprazamento 
da masa manifestante. Quen 
non se distingue pala sua afi
ción aos libros, non sabe segu
ramente o que pensaba Antó
nlc Macliaao Uós representan
tes públicos que se retiren á ci
dadania como masa. 

A carga con cabezas rot'l~ 
contra º~ Saliíioneiros en Pon
tevedra ou nas tractoradas, 
déronlle a imaxe que ten. Den
de o poderoso cargo de xefe 
da policía española instalada 
na Galiza teria novas encon
tros con protestas e manifesta
cións nos que se dei-xaba se
ducir polo uso de forza despro
porcionada, sen oferecer nun
ca a opción de retirada. Detrás 
desta afición polo vergallo, era 
doado ver a man de Fraga, tan 
amiga de queimar no seu pro
veito (o medo para gardar a 
casa e as culpas para o can) 
aos medradores torpes. En 
certa intervención pública, Fra
ga referiuse a Diz Guedes co
mo xurista eminente e entre o 
público perguntaron se seria 
palas balas de goma. 

O binómio dun presidente da 
Xunta autoritário e distante, e 

un responsábel da tropa que 
compraba todas as rifas para 
ser defenestrado por an imal , 
superou todos os lím ites nas 
duas tractoras de comezos de 
1998 ao dispar que a presenza 
dos labregos nas estradas, en 
protesta clamorosa contra a 
cota láctea, estaba fóra da lei. 
Pause labazadas, abuso repe
tido do inconstitucional diréito 
de retención, (a sustitucion ad
ministrativa do direito de ais
téncia en <1e!~:ll;~Ón) e multás 
-1 - . , • • , 
ue ruina, moveron a op1rnon 
pública a convocar en Marzo 
do mesmo ano unha enorme 
manifestación en Compostela 
en defensa dos direitos funda
mentais. Apoiaron a protesta 
todos os sindicatos e partidos 
da oposición. 

Foi un dia de sol e nunca o no
me de Diz Guedes apareceu 
máis escuroco. O seu primeiro 
padriño no PP, Mariano Rajoy, 
deixouno cair. De a pouco, en 
Agosto, mentres tomaba un es
cocés na bañeira dunha lancha 
rápida fondeada no Areal de 
Rodas das illas Cíes, Diz Gue
des foi convocado por VH F po
lo seu amigo Estanis Durán, 
ex-concelleiro do PP en Vigo, 
cando a Guardia Civil lle foi pe
dir os papeis do iate. Nani Diz 
Guedes espaventou co reb.ufo 
dos seus dous motores de cen 
cabalas a sesta de verán dou-

tras nautas deportivos e inter
pelou a voces aos gardas : sa
ben ustedes con quien están 
hablando? Vaian a detener a 
los delincuentes y dejen a esta 
buena gente en paz! Un colu
nista amigo denunciou unha 
trampa contra Nani que pode
ria proceder do seu novo padri
ño político (Guiña). De certo, o 
expediente da Guardia_ Giv(I es
taba ao dia 5-eguinte nos 'ciiá
r;ú; é Diz Guedes duraba pou
co máis de delegado do Gover
no central. 

Para o agro , o nome de Diz 
Guedes está asociado aos 
máis de 500 expedientes san
cinadores das tractoradas e ao 
celo co que fixo sempre valer a 
intransixéncia como virtude 
dun profisional da política. 
Dende un cómodo retiro ·de 
conselleiro sen carteira (Rela
cións lnstitucionais) no que o 
metera o Opus Dei (Romai tora 
o seu primeiro padriño na Xun
ta), Diz Guedes chega á con
sellaria de Agricultura sobre o
cadáver de Cástor Gago. A sua 
primeira decisión parécese á 
da alameda de Pontedeume: 
cargar sen contemplacións 
contra as vacas de máis de 
trinta meses, nunha operación 
de limpeza que costaría 30.000 
millóns dos fondos públicos. 
Polo menos esta vez, a voz de 
folla de lata deu contraorde. • 
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Unha manche de despropósitos lévanos a unha desgrácia imprevisíbel 
1 

Os 21 erros do Governo Fraga no mal das vacas tolas 
1 .. Improvisación 

En 1991 xa se debatiu no Parla
mento Galego o chamado "tnal 
das vacas tolas". O Conselleiro 
Romai Beccaria comprometeuse, 
entre outras cousas, a paralisar 
os pensos con fariñas animais. 
Mália ás promesas e a que os 
problemas xa estaban a afectar a 
Grande Bretaña, non se puxo en 
marcha nengunha medida.' 

1 

2.- lgnoráncia 

Tan só unha semana antes de 
confirmarse o positivo do primei
ro caso das vacas tolas na Gali
za, no Enxerto, Fraga negaba a 
posibilidade de que pudese apa
recer. Tres animais xa deran po
sitivo nos primeiros c~ntrois 
dous meses antes. 

3.- Desinformación 

Os consumidores e gandeiros 
non teñen unha correcta informa
ción sobre a procedéncia dos 
mal das vacas tolas (afírmabase 
que a contaminación era xenéti
ca) nen da problemática que su
pón o consumir carne de vitela. 

4.- Paraliz:ación 

Mália a que a vaca Parrula non 
mostrase nengun síntoma dos 
que afectañ ás vacas tolas e que 
as análises foron efectuadas 6 
días despois, cando ás 72 horas 
perden efectividade, a Xunta 
deunos por bos , dous meses 
despois. Tampouco tomou nen
gunha medida que non viñese 
imposta desde a UE ou desde o 
Governo Central. Decidiu non 
analisar os pensos (existentes 
ainda en sacos) de empresas 
que seguian a usar fariñas ani
mais mália a proibición. 

5 .- Intimidación 

lmpediulle talar aos gandeiros 
afectados polo mal das vacas 
tolas, apercibíndoos de que se 
comentaban a situación reduci
rian e retardarian as indeniza
cións . Lograron, deste xeito, 
que os mesmos afectados, cou
tasen aos seus viciños e a ou
tros gandeiros a solidarizarse 
con eles. Pararon o efecto so
cial, pero criaron alarma. 

6.- Indignación 

Deixaron vacas martas sen re
coller vários dias en distintas ex
plotaciáons sen que os gandei
ros pudesen enterralas, criándo
se un foco de contaminación 
nos próprios establos e situando 
aos gandeiros na ilegalidade. 

7 .- llegalidade manifesta 

Converten unha mina abando-· 
nada nun vertedoiro ilegal, sal
tándose a própria lexislación e 
as normas comunitárias. As co
munidades autónomas están 
abrigadas a incinerar calquer 
vaca con máis de 12 meses 
que morra nunha explotación 
(Real Decreto 1911/2000). ·Fra
ga xustificou esta medida ilegal 
ante "a imposibilidade de facer 
outra causa" 

O Governo autonómico está a formar unha grande récua de erros ao abordar o mal das vacas 
tolas con grilóns de ilegalidades, inibicións, extralimitacións, improvisacións, prepoténcia, 
oficiosidades, desobediéncias legais, faltas de información ... que levan ao sector ao descré
dito e a unha enxurrada de perdas, caindo pota fervenza dos baixos prezos e dos aproveita
dos de redes paralelas e ao conxunto da povoación á alarma social. A Xunta, na vez de atalla
la, increméntaa coas medidas políticas e administrativas que están a poñer en marcha. O 
conselleiro do Médio Ambiente, Carlos del Alamo, afirma que até dentro de catro meses os 
principais problemas non van estar arranxados. Poderán aguantalo o sector e os consumidores? 

Os desatinos da Xunta, armacenando o gando morto ao ar libre ou enterrándao na . 
ilegalidade, levou as viciños a protestar. 

8.- Irrespetuosos 

O Governo autónomo nos res
peitou a lexislación no translado 
das reses á mina de Mesia, utili
zando camións para transportar 
grava e non compartimentos es
tancos como abriga o Real De
creto 1911. 

9 .- Desobediéncia 

O 31 de Decembro, o alcalde de 
Mesia, Xosé ~ Fraga, promulgou 
un decreto ordenando o imediato 
cese da actividade da mina con
vertida en vertedoiro de gando. 
Os traballos continuaron e só os 
veciños foron quen de paralisar 
os enterramentos. O xulgado de 
Ord s deulle validez a este de
creto do alcalde fr.:>nte á Xunta. 

10.- lncapacidade 

A Xunta non é quen ·de resolver 

os problemas. Asi, nen da retira
das as vacas martas a tempo, 
nen os materiais específicos de 
risco dos matadoiros, nen inci
nerar as vacas martas nos esta
blos por causas naturaais. lsto 
leva a que os matadoiros se pa
ralicen, coma os de Marín ou 
Pontevedra capital, ante a acu
mulación dos materiais. Tamén 
se amorean as vacas na planta 
de SUGASA en Ourense, infecta
do o aire de olor e contaminan
do os regatos e as fontes próxi
mas. O mesmo Fraga recoñe
ceu a incapacidade da Xunta 
para enfrontar o problema. 

11 .- Sen licéncia 

Tanto FRILUSA como SUGASA, as 
duas empresas escollidas pola 
Xunta para sacrificar as vacas 
tolas e eliminar os materiais de 
risco incinerando as vacas, ca
recen de licéncia para estas ac
tividades. Frilusa distingiuse ao 

longo destes anos por acumular 
denúncias medioambientais por 
parte _dos viciños por non cum
prir\ as mínimas normas hixiéni
cas, con multas .millonárias. 

1 2.- Chapuz:a 

SuGASA non é unha incineradora 
como afirma á Xunta, senón un
ha fábrica de graxas animais 
que, precisamente, antes se usa
ban para facer pensos e xabrón. 
Asi o manifesta o mesmo alcalde 
de Ourense, Manuel Cabezas. 

13.- Responsabilidades 
pena is 

Tanto os enterramentos en Me
sia sen permiso, como a preten
dida incineración en. SuGASA -
Ourense e o amoreamento das 
vacas no exterior da factoría, 
deron lugar a denúncias e a pre
suntas responsabilidades pe
né!is por parte de altos cárregos 
da Xunta. Alguns deles xa están 
imputados pen_almente. 

-14.- Desinterese 

A Xunta non foi quen de calcular 
as vacas que morrtan por causas 
naturais cada dia,- o que só se 
explica cunha falta total de inte
rese para abordar o tema de·xei
to solvente. Agora SuGASA-non 
dá abasto. Pero tampouco o cen- ~ 
tro de análises criado en Lugo 
para analisar as vacas dá cum
prido, polo que están a talar ain
da de criar outro en Chantada. 

15.- Racaneria 

Non reparten os suficientes test 
para as análises. A dirección xe
ral de Saude Pública asignou 
entre 50 e 100 probas diárias 
para analisar as vacas de máis 
de 30 ·meses que se sacrifiquen 
nos 23 matadeiros autorizados, 
pero necesítanse entre 700 e 
800 cada día para evitar que se 
paralice a -saida da carne ao 
mercado e o desabastecimento. 
Neutras comunidades coma en 
Euskadi, existe a mesma esca
sez de test remitidos polo Go
verno central, polo que merca
ron os necesários tora, con cá
rrego aos seus orzamen_tos. 

16.- Denúncias 

Os veterinários da Xunta certi
fican que as vacas están sans 
sen examinalas. Para este fin, 
a consellaria da Presidéncia 
habilitou a 34 profisionais, pe
ro a maioria non chegou a asi
nar nengunh.a autorización ou 
abandonou o traballo ao en
tender que esta tarefa poderia 
traerlles graves complicacións 
legais, mesmo ter que abando
nar a profisión por certificar ile
galmente. Ainda hoxe, non hai 
un método para realizar a pro
ba da encefalopatia dun ani-

mal en vida. O Coléxio Xeral 
de Veterinários denunciou á 
X unta. 

· 1 7 .- Certificado 

A Xunta publicou un decreto o 
22 de Decembro polo que os 
veterinários cobran 3.000 pese
tas por un certificado que é obri
gatório para poder vender unha 
vaca. Agora, despois da fuxida 
dos veterinários, é o gandeiro 
quen debe de realizar unha de
claración de · que a vaca está 
ben de saude. 

1 8.- Medo a Madrid 

O Governo Fraga mostrou un
ha total dependéncia de Ma
drid. Non puxo medidas con
cretas en marcha. Pasou por
que o ministro Cañete dese a 
coñecer os casos antes que a 
Xunta e porque reducisen o 
mal, nos primeiros momentos, 
unicamente a Galiza. Non pro
testou porque nas outras co
munidades non viñan realizan
do os mínimos test esixidos 
daquela, como en Castela-Le
ón. Tampouco foi quen de pro
testar ante a ministra de Sani
dade, Célia Villalobos, que se
gue exercendo ainda de tertu-
1 i an a desde o seu cárrego, 
perxudicando seriamente ao 
sector. 

19 .- Promesas 
pero falta de diálogo 

A Xunta tenta contentar aos ma
tadoiros, gandeiros, e tratantes 
con promesas. Pero as medidas 
concretas tardan sempre en 
chegar ou non chegan. As pro
mesas substituiron todo este 
tempo ao diálógo. • 

20.- Máfias 

Auténticas máfias estanse 
· aproveitando da situación. Por 
un lado unha de tratantes, que 
están a mercar o gado a un 
prezo moi baixo, meténdolle 
medo .aos gandeiros a se lles 
enferman ou lle van morrer na 
casa as vacas. Pola outra, al
guns transportistas, que lle co
bran prezos astronómicos aos 
gandeiros por trasladar as re
ses martas ao matadoiro de 
Riopedroso, Chantada. E ainda 
hai outra comechura máis, a 
que suministra produtos que 
tan revivir aos animais para asi 
poder ser sacrificados sen que 
se lles note mal algun. Moitos 
labregos xa están a f alar do 
"chute" para o gando. A nengun 
destes problemas trata saquera 
de porlle atallo a Xunta. 

21 ~. Prez:os 

O Governo de Fraga non foi 
quen de_porlle remédio á caida 
de prezos que se deu no sector, 
nen de pór en marcha medidas 
axeitadas para recuperalo. Tam
pouco puxo e marcha medidas 
compensatórias, teimudo no seu 

. "déficit cero". Ainda así, unha úl
.. tima pergunta, por que se lle pa

ga ás fabricas de fariña cárnica 
a sua eliminación se estaba 
proibida e se lle negan as axu
das ao gandeiros?+ 

.... 4 .. ' ~..,,, ,1.._1.. ! • '~ ' ... " . 1) . 
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OPtNIÓN 

AO.SERVIZO 
DA NORMALIZACIÓN 

LIN-GÜÍSTI8A? 
CARLOS MANuEL CALLÓN TORRES 

Co novo milénio, a Dirección Xeral de Polí
tica Lingüística negou-se a renovar o convé
nio que mantiña coa Sociedade Anónima 
para o Desenvolvimento Comarcal da Galiza 
(dependente da Consellaria de Presidéncia), 
en virtude do cal se criaran no ano 98 os de
nominados Servizos Lingüísticos Comarcais. 
Persoas e organizacións sensibilizadas polo 
idioma responderon de xeito diferente ao 
acontecido: unhas, lanzaron-se á campaña de 
denúncia e envio de e-mails ao presidente da 
Xunta para que, sen máis, se restÚ:uan os tais 
servizos. Noutros casos, as dúbidas á volta do 
discutíbel ou descoñecido labor destes gabi
netes fixo pensar que a axilidade na contesta
ción parecia digna de mellor causa. Sexa co
mo far, a ocasión parece boa-para reabrir un 
debate que poderia parecer máis vivo do que 
está: Que facemos coa nosa língua? E, dentro 
das institucións, cal é o modelo de infraestru
turas de normalización lingüística ao que as
piramos os que queremos a soberania, tamén 
idiomática, para a Galiza? 

O debate social sobre a funcionalidade e op
timización dos servizos de normalización lin
güística mantén-se no mesmo nível que o 
que di respeito ao idioma en xeral: adorme
cido. Porén, si aparece regularmente nas ar
des do dia dos foros das suas traballadoras e 
traballadores, ou noutros encontros referidos 
ao galego. A obsesión de certos sectores por 
se aparentaren apartidários a toda custa -que 
doadamente desemboca na auto-censura 
ideolóxica ou mesmo na belixeráncia cos 
máis leais compañeiros de viaxe- fai que a 
discusión sobre estes servizos derive moitas 
veces nunha aproximación exclusivamente 
técnica que non ten en conta a realidade e, 
como tal, resulta idealista. Como moito, po
den-se apontar os síntomas detectados, mais 
as causas non serán tidas en conta nada máis 
que nunha moma aproximación xeneralista 
e, no seu conxunto, desencantada e desmo
bilizadora. Ainda que esta saída tecnocrática 
semelle a todas luces o camiño recomendado 
polo lobo á inocente Carapuchiña, raciona
lizará-se a interesada eleición apelando a un
ha idea épica exprimida sentimentalmente 
("o ben da Galiza") e abeirando-se a .un dis
curso científico falsamente apolítico (a so
ciolingüística academicista). Asi, a crítica 
será rapidamente desestimada aducindo ou 
ben que todo o que haxa para a normaliza
ción é bon (afirmación embaucadora que 
precisaría de moitos matic~), ou ben que -se 
tratan das medidas máis recomendadas por 
alguns especialistas (ben "políticos", por cer
to, mália a sua asépsia formal). 

Invocando a língua, a administración autonó
mica move uns fundos económicos extraordi
nários: uns, directamente do orzamento tres 
veces milmillonário da Dirección Xeral de 
Política Lingüística, outros através das arcas 
xeraís da Xunta (pois non podemos esquecer 
que non haberla esta limitada autonomía sen 
o eufemístico f eit.o diferencial., que ten un dos 
seus eixos no idioma en que estás a ler). O di- · 
ñeiro gasta-se, cliso non cabe dúbida, pero 
non se investe -ou só indirectamente- no 
proceso de normalización do galega. O verda
deiro in-Vestimento fai-se no seu estancamen
to etno-folklórico, no seu "fomento" robinso
niano no estranxeiro .. . E, sobretodo, en com
prar vontad~s, devolver favores, narcotizar 
conflitos, e quen sabe en cantas cousas máis: 
A flexibilidade da partida orzamentária desti
nada teórica e nomeadamente ao idioma ser
ve para xustificar as saídas monetárias máis 
inverosímeis desde San Caetano. 

Convén recordar a acomodación da maioria, 

mesmo das organizacións outrora referen
ciais, perante a planificada desídia da Xunta 
govemada polo PP. Desouvimos o mellar 
Pondal e ficamos a durmir o sono dos xustos 
perante unha política lingüística tan censu
rábel como a seguida polos govemos de Fra
ga lribame (onde o mesmo veñen a ser o 
Ford ou o Chevrolet dun ou doutro Director 
Xeral do ramo). 

• SEN OBXECTIVOS NEN FUNCIONALIDA .. 
DE DEFINIDA. Os organismos ou gabinetes 
disque vinculados ás necesidades da língua ga
lega -chamen-se Servizos de Normalización 
Lingüística ou Servizos Lingüísticos- apare
cen tan só ambiguamente aludidos na Lei de 
normalización lingüística e demais corpus le
gal dela derivado. Mesmo fica na inconcre
ción o seu lugar no organigrama institucional 
ou os obxectivos que deben perseguir. Estes 
obxectivos si se ven un bocadiño máis mate
rializados nalgunha convocatória de subven
cións para a Administración local, mais fican 
outravolta no etéreo, sen nengun modelo, no 
caso das subvencións a entidades privadas. 

Hai eivas neste sistema de servizos implanta
do de xeitp tan irreflexivo que non se lles es
capan a ninguén do sector. Por exemplo, a 
deficiente formación das suas e dos seus profi
sionais, pois a unha persoa licenciada en Fi
loloxia Galega-e quen isto subscrebe é-o- su
pón-se-lle unha idílica preparación en dina
mización sociolingüística que non aparece por 
nengures no temário. Claro que a cuestión é 
diferente se, en vez de estender e consolidar 
uso e usos do galega, o obxectivo que se perse
gue é traducir ou corrixir tal cal un software 
baixábel da rede. Como xa se ten apontado 
múltiplas veces, . neste caso -maioritário, por 
outra banda- o contributo á normalidade do 
galega é escaso. Esquece-se con demasiada 
frecuéncia que os servizos se deben criar coa 
vocación de desaparecer, e non de eternizar a 
sua necesidade como tradutores ou correc
tores (e xa non entro nas estritas pautas da· 
corrección), tradutores e correctores dunha 
Administración e dunha cidadania que non 
se expresan ou se expresan deficientemente 
no idioma próprio. Enfin, que non se trata de 
acomodar, senón de activar; que non se trata 
de facer exclusivamente traballo de mesa, se
nón, en grande medida, traballo social. 

Ante a deficiéncia de meios, a desubicación 
de funcións, e as condicións de traballo tan 
inestábeis, a saída para adiante é tamén con 
frecuéncia a ben intencionada programaciói;l 
de actividades centralizada en cuestións lúdi
co-culturais, que só tanxencialmente inciden 
no proceso normalizador. Os congresiños so
bre escritoras ou escritores novas; a difusién 
de poemáriosi a interpretación de obras lite
rárias, e un desafortunado etcétera, fican tan 
lonxe de ser útil para o galego hoxe como or
ganizar un simpósio universitário para falar 
das línguas minoradas do Estado italiano. 

Voltando aos servizos lingüísticos comarcais 
que son escusa para esta reflexión, parece 
cabal considerar a necesidade duns órgaos 
de coordenación da actividade municipal, 
mais non sabemos se os xa criados estaban a 
desenvolver este traballo ou se se dedicaban 
a outros labores. Porque parece que tampou
co se pode defender acríticamente a exis
téncia duns servizos lingüísticos (por crité
rios xeográfico ou sectorial), a dotación 
duns fundos para estes, sen estabelecer ou, 
no seu caso, reivindicar ben clariña a misión 
a cumprir. Trata-se de pór estes servizos ao 
servizo do galego, e non de pór o galego ao 
servizo de non se sabe que intereses.• 

SECULARIZACIÓN 
CELSO X. LóPEZ-PAZOS 

Foi durante as Guerras de Relixión, cando o 
palabra "secularización" comezou a adquirir o 
seu significado actual. Un inicial achegamento 
ao termo indícanos que con el se facia refe
réncia ao feito de liberar do control das auto
ridades relixiosas bens mobles e propriedades 
de terras que estaban baixo o control da lgre, 
xa, se ben para o Dereito Canónico tal con
cepto aludia tamén á "volta ao mundo" dos in
divíduos que tiñan recibido ardes relixiosas. 
Foron, entre outros, os príncipes protestantes 
alemáns, que aspiraban a liberarse política
mente da tutela do emperador católico Carlos 
V de Habsburgo, os que primeiro puxeron en 
práctica tal tendéncia ao tempo que aceita
ban, como coartada, a fe que propuña a refor
ma luterana e a sua tendéncia secularizante .. 

O sociólogo norteamericano Peter L. Ber
ger0) propuxera xa hai moitos tempo unha 
definición perfectamente acaida para o ter
mo: "Entendemos par secularización o proceso 
polo que alguns se~tares da soeiedade e da cultu
ra son sustraUlos da dominación das institucións 
e os símbolos relixiosos". E engadia: "cando fa, 
/amos de sociedad.e e insti.tu.cións na história do 
Occidente moderno é claro que a secularización 
manif éstase pola evacuación par parte das lgre, 
xas cristi.ás de áreas que previamente estiveron 
bai.xo o seu control e influéncia". E seria preci
samente a história moderna de Occidente a 
que haberia de protagonizar unha série de 

· acontecementos históricos que, ao longo de 
case catro séculas, provocarian a separación 
Igrexa-Estado, confirmarian a desamortiza
ción e expropriación dos bens eclesiásticos 
inmobles e propiciarían a eliminación do 
control da relixión nos procesos de criación 
artística e da educación. Neste sentido, con
viria lembrar que a Revolución francesa non 
só declaraba a liberdade de conciéncia , se
nón que, ao criar o estado civil, o 20 de Se
tembro de 1792 en pleno periodo da Con
vención, recoñecia tamén o dereito dos "ci
dadáns" a non profesar nengunha relixión. 

Porén. cando Berger fala de de símbolos e de 
cultura non está a subliñar que a seculariza
ción sexa un proceso que se produza só no 
plano da superestrutura e que se refira, polo 
tanto exclusivamente, a un proceso de ámbi
to socioestrucural. Non. Refírese tamén a 
un proceso radical que atinxe á totalidade da 
vida cultural e ideolóxica e que pode com
probarse no declinar que nestes trescentos 
ou catrocentos anos tiveron os temas relixio
sos nas artes (pintura, escultura, música), na 
literatura, na filosofía e, sobre todo, na cién
cia co seu espertar como unha instáncia au
tónoma e libre no seu camiño de interpreta
ción do mundo desde unha perspectiva emi
nentemente "secular" ( Copémico, Galileo, 

Descart~). Sen embargo, estos planos de sig
nificación que alumean estas variábeis ob, 

· xectivas, presupoñen tamén, como non po
deria ser doutro xeito, a existéncia das suas 
variábeis subxectivas. ·Porque asi como existe 
unha secularización da sociedade e da cultu
ra, existe ou deberla existir tamén unha evi
dente secularización das conciéncias; alome
nos entre os sectores que ideoloxicamente e 
nas suas prácticas políticas se definen como 
de esquerdas e laicos, grupo social que debe
ría, por princípio e pala dinámica histórica, 
ser "portador" ou "mediador", xunto a outros 
grupos socioculturais, dos elementos que 
conduzan á consolidación, extensión e de
fensa das prácticas e princípios secularizantes 
(entre outro ,a tendéncia inequívoca a con, 
templar o mundo e, mesmo, a vida sen pre, 
valecerse de interpretaciáns relixiosas). 

Sen embargo, xurden cada vez mái ele, 
mentos que indican que i ro non está a su
ceder así. En efecto, esto grupos e indiví, 
duos están sendo empurrados cara un 
mundo de representacións e prácticas so
ciais que, paulatinamente e pouco a pouco 
os afasta, cicais sen darse canta, das diná
micas secularizantes. E é neste sentido on
de o risco de retroceso parece evidente. 

Non significa un retroceso que representantes 
políticos de esquerda avalen coa ua presén
cia, e en nome da institución que representan 
(laica e secular), manifestacións públicas de 
exclusivo domínio do sagrado e sobrenatural ? 
Non significa unha derrota a subtil instala
ción do horizonte relixioso en territórios que 
deberian sustraerse á sua preséncia? Ou non é 
unha claudicación a progresiva perdida do es
pácio laico e secular en campos como os da 
educación, onde o discurso relixioso ( Ütúrxi
co, "transcendente", ritualizado, divino) que 
segue a ser "veiculizado" por docentes saidos 
do seu próprio "interior" prevaleza, sen que 
ninguén ofereza unha radical oposición, fron
te a outras disciplinas do saber? 

A pervivéncia destas tendéncias nos planes 
de estudo, na vida institucional das instancias 
políticas, nos espácios que as televisións de ti
tularidade pública (laicas) prestan ao universo 
relixioso (misas, procesións, benzóns papais .. . ) 
e mesmo no meio de comunicación (e t 
periódico ten unha sección que se ch.ama 
"Meu santo, miña santiña"), deberían alertar 
sobre os perigos de e quecer e de e idar as 
conquistas dos procesos de secularización. 
Non é esta, desde lago, unha empresa men r 
para as conciéncias de esquerda. • 

(1) PETER L. BERGER: Para una teoría sociológica de 
la religíón. Ed. Kairós. Barcelona 1971. 

Xosé Lois 
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GAL 1ZA18DE.~NBRODE2001•~97-0 

A. PANARO 

Cren que se debe aproveitar o proceso de reforma da U E comezado en Niza 

O lntergrupo defende a representación 
directa nas institucións europeas 
das Nacións sen Estado 
-0- P.C. 

O autogoverno, a representa
ción directa nas institucións, a 
diversidade lingüística ou o es
ta bel e cimento de circuns
cripcións eleitorais que garan
tan a representación de cada na
ción son alguns dos princípios e 
posicións políticas que o lnter
grupo Nacións sen Estado se 
comprometeu a defender no 
parlamento e na sociedade eu
ropeus lago do encontro cele
brado en Compostela os pasa
dos 12 e 13 de Xaneiro. As for
macións políticas integrantes do 
lntergrupo coincidiron tamén 
en considerar este momento 
de transformación das institu
cións da UE como o apropriado 
para introducir estes cámbios. 

A UE decidiu, lago da xuntanza 
de Niza, encetar un proceso de 
reforma das suas institucións, que 
inclue mesmo a modificación dos 
Tratados. Esta reforma deriva da 
necesidade de axeitar os organis
mos comunitários, nomeadamen
te o Parlamento e a Comisión, ao 
panorama resultante da amplia
ción aos paises do Leste. 

Para o lntergrupo Nacións sen 
Estado, formado por deputados 
nacionalistas de Escócia, Gales, 
Flandes, Val de Aosta, Catalun
ya, Euskadi, Galiza, Andalucía, 
Valéncia e lllas Canárias, este 
seria o momento ideal para aten
der as suas demandas básicas e 
dar asi, un carácter realmente 
democrático á própria UE. 

Representación directa 

O lntergrupo reclama o autogo
verno e a representación directa 
das nacións e entidades internas 
dos estados con competéncias 
políticas e lexislativas. En con
creto consideran imprescindíbel 
"contar co poder político necesá
rio para defender nas institucióris 
comunitárias as suas propostas 
e os seus intereses". Para iso, 
seria necesário reformar os me
canismos de representación, de 

forma que as nacións puideran 
asistir ás reunións do Consello e 
da Comisión de Representantes 
Permanentes dos Estados Mem
bros (COREPER), prévias ás 
reunións do Consello. 

' 
De aí tamén que o lntergrupo 
amase o seu total apoio ao princí
pio de subsidiariedade, como un 
instrumento básico para a "toma 
de decisións no nível político máis 
próximo aos cidadáns" e que es
tean en contra dunha interpreta
ción deste princípio limitada ás re
lacións entre os estados membros 
e as institucións comunitárias. De 
ser asi, fariase depender a inter
vención das entidades internas 
dos estados membros ás deci
sións que estes tomaran. 

Pero para poder contar con esta 
representación directa, tamén 
seria imprescindíbel o estabele
cimento de circunscripcións elei
torais europeas que aseguren 
unha adecuada representación 
para cada nación. Galiza, Eus
kadi e Catalunya, por exemplo, 
deben afrontar os procesos elei
torais ao parlamento europeu a 
nivel estatal, porque o estado 
español é circunscripción única. 
Pola contra, Escócia, por exem
p lo, constitue unha cir:cuns
cripción, á marxe de Gran Breta
ña, o que lle permite contar con 
representantes elixidos directa
mente polos escoceses. 

Atendendo a esta diferéncia de 
critérios, en función de cada país, 
apostan por reformar o mapa 
eleitoral europeu "para adecuarse 
á estrutura territorial das nacións, 
sexan xenuinos estados-nación 
ou territórios nacionais con auto
governo político e lexislativo". 

Diversidade lingüística 

De~de o lntergrupo considérase 
necesário "consolidar e reforzar" 
o recoñecimento das línguas ofi
ciais nas nacións e "promover a 
riqueza de línguas non maioritá
rias da UE". Enténdese que ese 
maior degrao de recoñecimento .... 

implicaría a "aceitazón das dife
rentes línguas recoñecidas den
tro dos éstados membros no 
mesmo nível das línguas oficiais 
dos estados", o que contribuiría á 
sua preservación e a consolidar 
e estruturar as nacións que go
zan dese elemento diferencial. 

Os requisitos para acceder aos 
instrumentos de equilibrio terri
torial e coesión social tamén se
rán modificados unha vez se fa
ga efectiva a integración dos 
paises do Leste. Por iso, recla
man a permanéncia dos fundos 
territoriais e a aplicación dunha 
política europea de emprego, 
alén da defensa dos sectores 
produtivos de todos os paises, 
noemadamente de sectores co
mo agricultura e pesca. 

Unión política 

De fundo está a aposta, por par
te de todas as forzas integrantes 
do lntergrupo Nacións sen Esta
do, por unha Unión Europea po-
1 ítica, "na que as institucións 
emanen directámente da vonta
de democrática dos povos e dos 
cidadáns", frente a unha Unión 
Europea lntergovernamental, na 
que os governos dos estados 
membros reunidos tomen as de
cisións "sen control democrátic& 
e mesmo en seg redo". 

Esta unión política pasaría por re
coñecer o carácter político pleno 
das institucións específicas da UE, 
Parlamento e Comisión, para 
"equilibrar e controlar democratica
mente desde as institucións direc
tamente representativas a unión 
económica e monetária e os pea
res de seguridade, militares e· xu
diciais". Esta unión non estaria en 
contradición coa defensa de sobe
rania compartida pola que avogan 
as nacións sen Estado represen
tadas no lntergrupo. Pero si esixi
ria a transferéncia de competén
cias -que xa se viu facendo efeiti
va ao :ongo destes anos- políticas 
e- lexislativas das actuais nacións 
e entidades políticas con alto nível 
de autogoverno. + 

ANOSATERRA 

Decretado o arqu~o 
de grande parte da causa 
contra Celulosas de Pontevedra 
Un xuíz arquivou parte das dilixéncias contra o complexo 
industrial de cloro e papel Elnosa-Celulosas de Ponteve
dra, que se abriran hai once anos e cuxa instrución levou a 
confeccionar un sumário de dez mil páxinas. O xuíz só dei
xa no aire o relativo ás emisión tóxicas á atmófera, pero 
considera que o grupo cumpre a lexisladón e que os pará
metros de efluentes tóxicos verquidos á ria están e estive
ron p01 debaixo dos límites legais e que ademais non afec
taron á cualidade da auga e ao desenvolvimento das in
dustrias marisqueira e turística na ria. A Empresa Nacional 
de Celulosas anunciou a apresentación dun recurso para 
reclamar tamén o arquivo das dilixéncias palas emisións á 
atmósfera. A demandante Asociación pala Defensa da 
Ria, ainda non anunciou se apresentará un recurso, pero 
estima que o auto xudicial non pecha todas as posibilida
des contra Celulosas porque seis dos seus directivos con
tinuan encausados. En opinión do dirixente de Defensa da 
Ria, o biólogo Antón Masa, a decisión do xuiz demonstra a 
contaminación, pero as lagoas legais impeden acusar á 
empresa de delito ecolóxico. Tanto Defensa da Ria como 
o alcalde, o nacionalista Miguel Fernández Lores, exixiron 
o traslado da factoría. A loita contra as emisións tóxicas de 
Celulosas e polo seu traslado fóra de Pontevedra é longa. 
A cidadania mobilizábase periodicamente contra un combi
nado industrial instalado manu militari polo franquismo: + 

As eleicións na Universidade da Coruña 
dificuldan a reeleición de Meilán Gil 

7 

As eleicións en todos os ámbitos da Universidade da Co
ruña, cel_ebradas o Martes 16 de Xaneiro, supuxeron un 
revés para o actual reitor, Xosé Luís Meilán Gil, xa que a 
priori non conta con apoios para garantir a sua reeleición. 
O feito de que a maioria das persoas claustrábeis carezan 
de adscripción deixa a Meilán en minoria. O reitor teria 
que negociar con grupos de profesores e alunas apoios 
suficientes, pero entre o profesorado unha coordenadora 
progresista avanza en todos os centros e sectores e con
solídase como alternativa. Este grupo tentará achegarse 
a outros docentes e ao grande número de inJependentes 
representantes do alunado .A articulación desta alternati
va busca a renovación e unha nova equipa e xurdiu a rai..:: 
de que Meilán modificase os Estatutos da Universidade 
para perpetuarse como reitor. A Universidade da Coruña 
canta cun claustro composto por 178 representantes do 
profesorado, 87 do alunado, 27 do Persoal de Administra
ción e Servizos, seis dos axudantes e máis o reitor e o se
cretário xeral da Universidade, que son membros natos: 
en total 3QO persoas. Meilán, denantes das eleicións, pe
diu aos seus contar con 200 claustrábeis, pero na noite 
eleitoral, a forza que está detrás del asegurou que canta 
con 191 votos. Ainda con este resultado, un Meilán con 
67 anos, deberá valorar se renunciar ou apresentarse e 
presidir o mandado máis difícil de todos, mandado que 
teria que interromper por mor da sua xubilación. + ~ 

A cidadania de Vigo e do Morrazo 
beneficiária da supresión parcial 
da peaxe de Rande, segundo Cuiña 
A anunciada supresión parcial da peaxe de Rande provo
ca decisións políticas a cada máis kafkianas. Entre as xes
tións realizadas por Xosé Guiña está a de tratar de sumar 
aos cidadáns de Vigo aos beneficiários da medida. Oeste 
xeito, viciños do Morrazo e de Vigo non terian que abonar 
a peaxe mentres que os residentes en Redondela, Vilaboa 
e Pontevedra si deberian pagar. Os viciños do Morrazo e 
de Vigo terán que demonstrar que están empadroados pa
ra poder acollerse á isención e daquela terán que cargar 
cun certificado de residéncia. A exibición deste documento 
obrigaria a incómodas colas. Con esta tentativa, Guiña evi
ta enfrentarse con Vigo, cuxo pleno municipal pretendia 
acudir aos tribunais pala aplicación dunha medida que 
considera inconstitucional. Pero agora os discriminados 
son os cidadáns de Redondela, Pontevedra e Vilaboa, con
cello este último que tamén está localizado no Morrazo.+ 

Un estacionamento baixo chan 
na Coruña provoca unha trevoada polídca 
O governo municipal coruñés admitiu un informe propos
ta para a construción dun estacionamento baixo chan en 
Elviña no que se adxuntaban falsas sinaturas dos viciños 
que avalaban a petición. O portavoz do BNG no concello, 
Henrique Tello acusou á equipa que preside o socialista 
Francisco Vázquez de actuar con néglixéncia e mala té. 
O pleno municipal do Martes 16 de Xaneiro aprobou o es
tacionamento. Os promotores da obra empregaron docu
mentos que os viciños asinaran para fins distintos e entre 
eles figuraban alguns xa falecidos. + 
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. Débese definir un model~ _ e coordenar as administracións implicadas _ 

O turismo non pode ser alternativa 
ao desenvolvimento industrial 
* PAULA CASTRO 

O sector turístico ten unha ca
pacidade de crecimento eco
nómico superior a outros sec
tores de actividade, pero iso 
non o debe convertir en "espe
ranza de futuro para a econo
mia galega, nen como alternati
va ao desenvolvimento indus
trial". Asi o entenden, cando 
menos, os autores da ponén
cia Comércio, Servizos e Turis
mo, dirixida por José M!! Caste
llano Rios. O sector ten capaci
dade de arrastre doutros_sec
tores pero, para garantir o seu 
medre, débese definir un mo
delo próprio baseado naqueles 
recursos que máis se están a · 
demandar nos últimos tempos e 
nos que Galiza é excedentária. 

A "deficiente" dotación de infra
estruturas de comunicación, o 
"caos urbanístico", a "falla de 
parámetros" de ordenación 
territorrial e o "deterioro e falla 
de control" sobre o medioam
biente son as principais debili
dades do turismo na Galiza, 
identificadas polos participan
tes r,io estudo Delphi. 

Esta percepción é compartida 
polos turistas que visitan o pa
ís, que marchan ademais, cun
ha "opinión negativa" sobre as 
infraestruturas dos aloxamen
tos turísticos, sobre a relación 
prezo-calidade, sobre as vias 
de comunicación, os servizos 
públicos, o medioambiente e 
mesmo o clima. 

Esa negativa percepción non 
impede que o seu grao de sa
tisfacción global sexa, pola 
contra, bo ou moi bo. O que dá 
unha idea do potencial turístico 
do país, máis alá das eivas si
naladas por técnicos e consu
midores . . Esas deficiéncias po
den ser solventadas -agás o 
clima- con políticas de planifi- · 
cación máis coerentes. 

Modelo próprio 

Neste sentido os membros do 
relatório coinciden en sinalar 
que o de"senvolvimento do tu
rismo en Galiza depende de 
que se defina un "modelo pró
prio", baseado nos seus recur
sos e eleméntos diferenciais e 
de que se deseñen un conxun
to de liñas estratéxicas que ac
tuen como "vectores directores 
de accións concretas" con· vis
tas a facer Í'ealidade o · desen
volvimento do turis·mo galega 
no cenário do 2010. 

Para a posta en marcha desas 
liñas estratéxicas .é necesário 
ademais, un exercício de coor
denación entre as distintas ad
ministració!ls públicas con com
peténcias nos diferentes ámbi
tos que afectan ao produto turís
tico. A elaboración dun Plano 
Estratéxico do Turismo Galega 
permitiria facer unha definición 
global, un seguimento e unha 
avaliación contínua. 

Pero asi como o sector ten a ca
pacidade de arrastrar e poten
ciar out ros sectores, tamén é 

beneficiário deles. O património 
histórico-artístico seria un exem
plo desta simbiose. O turismo 
pode propiciar .a sua mellara e 
conservación, pero ao tempo 
depende dela para manter o seu 
atractivo. Outro tanto acorre co
as 'vias de comunicación. A in
tensificación dá demanda posi
bilitaria a mellara das infraestru
turas, pero sen unhas vias de 
comunicación axeitadas apre
senta sérias dificuldades para 
aproveitar toda a capacidade de 
atracción sobre os consumido
res. Tamén nestes casos, unha 
planificación global melloraria 
substancialmente a situación. 

Alternativa económica 

O sector turístico actuou como 
sector "refúxio" de povoación 
desprazada do "intenso proce
so de reconversión industrial 
experimentado pola economia 
galega". lsto provocou a posta 
en marcha de "proxectos de 
pequena dimensión por perso
'as c'on coñecimentos proceden
tes de outras especialidades, 
con falla de elementos claves 
da xestión turística e a organi
zación do sector". 

Do mesmo xeito, o turismo rural 
e o agroturismo comezan a de
sempeñar un papel -"determi
nante na xeración de renda, co
mo freo ao proceso de despovo
ación das zonas do interior". Es
to permitiu diversificar a oferta e 
romper .a concentración nas zo
nas costeiras e nas capitais. 

A busca no turismo, por parte 
- de determin,ados grupos de po

voación, dunha alternativa eco
nómica e as políticas que, des
de a administración, propicia
ron esta consideración, levan 
aos autores do relatório a. previr · 
sobre a percepción do turismo 
como motor da economia ou 
como alternativa ao desenvolvi- -

· mento industrial.+ 

Oferta cultural e agroturismo principais atrac6vos 
O estudo "Análise estatística so
bre o turismo estival en Galiza, 
1999", realizado pola Universi
dade de Santiago sinala que o 
79% dos visitantes adican as 
suas vacacións a descansar e o 
55% á visita de 'museus e mo
numentos, con escasa utiliza
ción da oferta de actividades 
complementárias, como o golf, 
a navegación ou a pesca. 

De aí tírase que ...os turistas que 
visitan o país veñen buscando a 
satisfacción derivada principal
mente da sua oferta costeira en 
época estival e o goce da oferta 
cultural, moi concentrada xeogra
ficamente no Camiño de Santia
go, percibíndose unha demanda 
crecente cara ao turismo verde. 

O medre da ocupación hotelei
ra has últimos anos, que pasou 
dun 28% en 1994 ao 42, 1 % do 

1999, pon de manifesto que a 
chegada de visitantes fóise in
crementando progresivamente 
a pesar da estrutura obsoleta 
do modelo turístico. 

O relat6rio considera que Gali
za se move nun patrón turísti
co característico das zonas de 
clima atlántico, segundo o que 
os visitante~ chegan funda
mentalmente · en período esti
val procedentes, sobre todo, 
do c.;ontorno máis próximo. 

O estudo realizado pola Univer
s idade de Santiago, verifica 
que, de feíto o 41,6% dos astu
rianos que sairon de vacacións 
no ano 99 visitaron Galiza an
tes que Castela e León. Ade
mais, ese mesmo estudo reco-
11 e que Mac;irid é o principal 
mercado do turismo galega, por 
diante de Castela-León, Cata-

luny9, Andalucia, Comunidade 
V~lenciá e Euskadi. 

Limitacións 

Pero mália estar consolidado 
ese modelo estival hai que ter 
en canta que o turismo de praia 
está limitado polo bo tempo e o 
cultural estn.1turado arredor do 
Camiño de Santiago e do Ano 
Xacobeo como fitos principais. 

Esas restriccións levan aos 
membros da ponéncia a con
vidar a unha diversificación 
da oferta baseada naqueles 
elementos nos que Galiza é 
excedentária, nomeadamente 
as riquezas histórico-artísti
cas e paisaxísticas que atere
ce todo o país e que non de
penden tanto da estacionali
dade como da sua conserva
ción e valorización.+ 

Ocupar o Golfo 
e someter 
Palestina 

T areq Aziz, vice,primeiro mi, 
nistro de Iraq, di nunha entre, 
vista públicada por REBELIÓN 
INTERNACIONAL, que o moti, 
vo das sancións contra a anter, 
ga Babilónia, a invasión de Ku, 
wait, foi sobardado. "Despois 
bombardearon de Norte a Sul 
o território de Iraq e romperon 

. as centrais eléctricas, as deptk 
radoras, as mezquitas, as 
pontes, as escalas, as 
instalacións oficiais e mesmo 
unha fábrica de leite para 
nenos. En 1991 apresent<¡mse o 
de Kuwait como un pretexto 
para invadir Iraq, pero a ~ón 
da guerra contra nós foi a con, 
chaba imperialista,sionistas pa, 
ra destruir Iraq. Despois de re, 
solveren o problema con ¡Iraq, 
o pajs conflitivo, o contencioso 
de Oriente Próximo teria solu, 
ción cos acordos de Madrid. 
Todo o mundo comprende 
agora a verdade: a razón qa 
guerra de Oriente Próxillf o non 
é Kuwait senon Israel e o 
petróleo. Non defenden a de, 
mocrácia e os direitos 
humanos, senon petróleo e 
sionismo. Os francotiradores 
sionistas, matan a palestinianos 
inocentes. As mentiras nortea, 
mericanas vense claras: Estados 
Unidos quer ocupar o Gqlfo e 
Israel quer someter Palestina. 
En Madrid comprometéronse a 
facer efectivas as resolucións 
242 e 338 da ONU sobre 
Palestina, mais Israel non ten 
vontade de facelas cump~ir, co, 
mo ben se ve".+ 

Tarea Aziz, vicé-Primeiro Ministro 
!raquiano. 

Onde vai o 
heroico Solana? 
Nas páxinas de FARO DE 
VIGO, António Pérez Hena, 
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res pergunta por que o máxi, 
mo responsábel das relacións 
exteriores da UE, Javier S9, 
lana, non opina sobre o Sfn~ 
dro.me dos Balcáns. O artigo 
ten por título Onde vai o he~ 
roico Solana? "En que tobo se 
foi agachar o señor Solana, 
don Javier, mister PESC, que 
nen bule nen pia, nen rosma 
nen chia? Como é que o ho, 
me quemáis ten que falar, o 
que daquela fora heroi espa, 
fí.ol e espello de socialistas 
reciclados e da OTAN bom, 
bardeira, esvaiuse coma se o 
tragase aterra? Por que non 
lle perguntan que pasa co 
uránio retardado os seus 
compañeiros do PSOE onde 
chegou ser o rnáis sinalado 
herdeiro do deus Filipe? Por 
que, con todo o que se falou 
mentres os avións esmagaban 
Iugoslávia, eco que sabia, 
non chiou, ainda que fose de 
ama de chaves dos norteame, 
ricanos? E de camiño, por 
que non abre o peteiro 
tamén Eduardo Serra, claque, 
la ministro de Defensa do 
PP, que tarnén tivera mandi, 
ño en anteriores governos so, 
cialistas? Por que nos 
agachou o que de füm sabia? 
Agora lembro as imaxes de 
Javier Solana coa bandeira 
da OTAN ás costas e o :xene, 
ral á sua beira. Ven á miña 
memória a postura campan, 
te, a voz segura, a propagan, 
da.vendida coma verdade 
universal e a bomba coma 
galla de oliveira. O secretário 
xeral da OTAN, señor Sola, 
na, dábanos a diário o parte 
da vitória. E agora, onde vai 
Solana? Por que non aparece 
co xeneral de ganchete para 
nos dar un parte da 
leucémia?" • 

Fascismo español 
en Nafarroa 
Gaizka Aranguren ilustra 
nun artigo publicado polo 
diário GARA a 
"radicalización fanática da 
política nacionalista e pañ , 
la" na Alta Nafarroa, que 
obriga a cartelizar en español. 
"Quen teña un fillo · xclusi, 
vamente euskaldún na capi, 
tal da Alta Nafarroa (isto é, 
un agomo inconstitucional) 
vai ter que explicadle que 
calquera día terá que apren, 
der español para chegar a sua 
casa. Ou sabes español ou 
pérdeste na tua própria terra. 
Unha situación que se ama, 
ñara un anaco no território 
máis habitado da Nafarroa 
residual e que nos volve dun, 
ha labazada vinte anos atrás. 
É o que lle vai .pasar a miña 
filla, se non se apura a apren, 
der que Iruñea tamén se cha, 
ma Pamplona e Berriobeiti 
Berrioplano ~, Coido que os fi, 
llos dos que tal decidiron non 
se atoparon nunca nen se va:t;i 
atopar en tal situación. 
A violéncia institucional 
que supón a política lingüici, 
da de UPN e PSN, e a cara 
lavada coa que argumentan, 
pódenos dar unha idea do fas, 
cismo residual que hai no na, 
cionalisrno español afincado 
en Nafarroa". • 

. . 
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Flandes conta cunha autono
mia considerábel, logo de que 
se levaran a cabo, entre os 
anos 70 e 93, unha . série de 
reformas constitucionais. Co
mo foi o proceso? 

Acadouse a autodeterminación e 
a autonomía política dentro dun 
estado federal, pero o prez o que 
tivemos que pagar foi· moi alto. 
Os flamengos sempre optamos 
pola via democrática e pacífica e 
nunca empregamos a violéncia 
para conseguir os nosos obxecti
vos. O movimento flamengo foi, 
na sua orixe, un movimento en 
defensa da língua, e no primeiro 
período acadamos importantes 
avances na lexislación lingüística, 
que non implicaban, por exemplo, 
competéncias no sistema educa
tivo. Decatámonos de que alén 
diso, precisabamos de autonomía 
política, porque non tiñamos ga
rantido que esa lexislación se le
vara á prática. Os valóns, pala 
contra, estaban máis intere$ados, 
desde o princípio, na autonomía 
política. Un dos aspectos que 
máis complicou as negociacións 
foi o da capitalidade de Bruxelas. 
Na sua orixe é unha cidade fla
menga pero desde hai uns anos 
fóise constituindo como unha ci
dade con maioria francófona. Eso 
incrementou as dificuldades para 
estabelecer un estado flamengo, 
obrigounos a ceder parte do noso 
poder e a limitar as nasas de
mandas nacionalistas, porque do 
contrário, deixariamos desprote
xida a esa minoría de Bruxelas, 
como ocorreu con Irlanda do Nor
te. Desde aquela ternos que ne
gociar cos valóns en pé de igual
dade, na vez de poder aproveitar
nos desa maioria numérica. 

Cal é a capacidade de autogo
verno que lles confire esa au
tonomia? 

Ternos moitas competéncias. En 
economía, infraestruturas, saúde, 
educación e mesmo en política 
exterior. Ternos direito a chegar a 
acordes intemacionais con tercei
ros en todas estas matérias. En 
matéria de financiamento ternos 
liberdade total para destinar entre 
o o 25-40% do orzamento para o 
que consideremos prioritário. Nas 
últimas negociacións tentamos 
de incrementar a nasa autonomía 
financieira e ese é, de feíto, o no
so próximo obxectivo. Vai ser un 
camiño difícil porque hai cuantio
sas transferéncias desde Flandes 
até Valónia. Se se fixera efeitiva 
esta autonomía financieira, o que 
temen os valóns é que se cortaría 
a vía da solidariedade. Pero nós 
queremos esa solidariedade 
sempre que sexa recíproca, no 
senso de que se Flandes tivese 
problemas económicos, que os 
Valóns reinvestisen eses cartas. 
Esta é a cuestión en discusión. 

Na Comisión Europea, teñen 
competéncias tamén para ne
gociar ou están representa
dos polo responsábel federal 
na matéria en discusión? 

Non tanto como desexariamos 
pero ternos capacidade negocia
dora. Ternos competéncias, os 
flamengos e os valóns en asun
tos culturais e quen vai cando se 
debate algun aspecto relaciona
do coa cultura é un representante 
de Flandes ou de Valónia, previa
mente negociado. Na fase prepa
ratória, acordamos os asuntos 
que se van tratar e en base a que 
critérios se van negociar. Bélxica, 
como estado federal mantén 
competéncias en asuntos como 
defensa, cooperación e desenvol
vimento, agricultura ... ainda qu~ 
estes últimos vanse transferir. E 

\ .. 
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Nelly Maes 

'Flandes acadou 
a autodeterminación dentro , 

dun esta.do federal' 
-* PAULA CASTRO 

NO ANO 1954 NACIA A VOLKSUNIE, UN PARTIDO NACIONALISTA QUE DESDE AS SUAS ORIXES TRABALLOU POR CONSEGUIR A IN· 

DEPENDÉNCIA DE FLANDES NO SEO DE BÉLXICA E POR OBTER O SEU RECOÑECIMENTO COMO ESTADO INTEGRADO NA. UNIÓN EU

ROPEA. NELLY MAES, EURODEPUTADA, PERTENCENTE AO CONSELLO NACfONAL DO VOLKSUNIE, PRESIDENTA DO PARTIDO DE

MOCRÁTICO DOS POVOS DE EUROPA (PDP·ALE) E MEMBRO DA MESA DO INTERGRUPO "NACIÓNS SEN ESTADO", QUE SE REUNIU 

OS PASADOS 12 E 13 DE XANEIRO EN COMPOSTELA, CONTA COMO FOI O PROCESO CARA A AUTODETERMINACl_ÓN E CALES SON 

AS PRmNSIÓNS POLÍTICAS FLAMENGAS DE CARA AO FUTURO, CON RESPEITO A BÉLXICA E CON RESPEITO A UNIÓN EURO~EA. 

unha loita permanente porque o 
estado federal o que quer é man
ter cantas máis competéncias 
centralizadas mellar, ou mesmo 
recuperar algunhas matérias. 

Que capacidade de presión te
ñen sobre o estado federal, fla

. mengos e valóns, para que es-

. te defenda os seus intereses · 
cando se negócian matérias 
sobre as que ainda non teñen 

transferidas as competéncias? 

O parlamento ten que estar re
presentado en igual proporción 
por francófonos e flamengos e 
se estes se tornan demasiado 
poderosos, o governo cae. De 
feíto, en várias ocasión o gover
no ten caído por razóns comuni
tárias. O parlamento flamengo 
non ten capacidade para influir 
directamente ao estado federal, 

A. PANARO 

o que ternos é representación 
tanto no parlamento flamengo 
como no parlamento federal. En 
Bélxica, desde os anos 70 non 
hai partidos propriamente belgas, 
así que as grand~s famílias uni
tárias están divididas en base a 
critérios lingüísticos, agás os 
Verdes que son post-unitaristas 
e o que queren é voltar a unha 
situación pre-autonómica. Os 
xermanófonos (son 70.000) ta-

9 
Nº 970 - ANO XXIV 

mén teñen capacidade para de
fender os seus asuntos. Distin
guimos entre o que son compe
téncias do indivíduo e competén
cias da comunidade. En Bruxe
las, o sistema educativo depen
de da comunidade lingüística á 
que pertences e isto tamén se 
aplica á minoría xermanófona. 
Bruxelas é unha rexión pero non 
unha comunidade. En Flandes 
como somos unha nación, a re
xión e a comunidade son a mes
ma cousa. No lado francófono te
rnos duas rexións porque Bruxe
las pesa demasiado en Valónia e. 
ten outras preferéncias políticas. 

O flamengo conta co _ recoñe
cimento de língua oficial, pero 
cal é a sua situación na UE? 

É unha língua oficial da UE, por
que é o neerlandés. Só hai diferén
cias canto á pronúncia, pero a es
crita é exactamente idéntica. Hai 
un acordo ortogr~fico e lingüístico, 
unha unidade lingüística. Algunhas 
veces son os próprios flamengo_s 
os que inducen a erro, porque as 
chaman de forma diferente. 

Sen embargo, tiña a conside
ración de língua minorizada. 

Non tanto como língua minoriza
da senón como unha língua me
nor. Foi discriminada, non nume
ricamente pero si socialmente, 
porque cando se criou o estado 
belga, a burguesía era domi
nantemente francófona. Ainda 
que o povo talaba flamengo, toda 
a burguesia talaba francés. Lago 
das guerras napoleónicas xuntá
ronse de novo con Holanda e isto 
conlevou un rexurdimento da lín
gua. Así se aceitou a língua fla
menga dentro do sistema educa
tivo, en contra dos desexos da 
burguesía dominante que quería 
impór o francés. Na loita pola in
dependéncia a burguesía era li
beral, pero estaba en contra de 
Holanda por razóns lingüísticas e 
por motivos relixiosos, por ser 
protestantes e ' Flandes católico. 
Daquela non habia unha norma 
escrita, era unha língua oral e era 

. de estracto social baixo. Por iso, 
1 a loita polos direitos sociais, o di
: reito de sufráxio e o direito lin-
güístiGO foron da man. Explícase 
asi que a loita social que levou a 
esta autonomía loitou, ao tempo, 
polos direitos lingüísticos. 

Cal é a consideración que ten 
sobre o papel que xoga o Comi
té das Rexións, tendo en conta 
que Flandes ten o recoñecimen- ~ 
to de nación, pero é, de feito, 
unha nación sen estado? 

En es'éncia estamos a favor do 
Comité de Rexións, pero tal e 
como está concebido carece de 
funcionalidade, porque non ten 
poder real e ademais é un orga
nismo totalmente desequilibra
do, porque cohabitan rexións 
constitucionais, ou sexa, rexións 
que teñen constitucionalmente 
certos direitos e outros que son 
simplesmente rexións de na
cións per se. 

Agora que se vai acometer 
unha reforma das institucións 
comunitárias para axeitalas 
ao novo número de membros 
seria o momento de modificar 
o papel que ten no seo da UE 
este Comité. 

Seria o momento idóneo, apro
veitar esta coxuntura para ence
tar esas reformas necesárias. O 
difícil é enfrontarse aos estados 
membros, que non están dis
postos a ceder máis autonomía 
a costa de perder a sua capaci
dade de control da situación.• 
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A CIG critica que a Consellaria apresente a aplicación da reforma 
sen tela debatida co profesorado 

Educación aumentará as horas da ESO 
en troques de reducir as de Relixión 
-0- P. BERGANTIÑOS 

A ·aplicación da reforma edu
cativa deseñada polo Gover
no central suporá na Galiza 
un aumento da carga lectiva 
do alunado que pasa a ter 32 
aulas semanais, en lugar de 
30. Pero os planos do conse
llei ro Celso Currás, feitos pú
blicos o Martes 16 de Xanei
ro, no cantan co respaldo de 
pais e profesores. A CIG, or- · 
ganización sindical maioritá
r i a no ensino, critica que 
Educación apresente os 
cámbios sen teles debatidos 
coa comunidade educativa. 

En troques de reducir o horário 
das matérias de Música e Edu
cación Plástica e Visual en favor 
das Matemáticas e as Línguas, 
a Consellaria de Educación deci
diu desmarcarse da proposta do 
Ministério e artellar un aumento 
da carga lectiva do estudantado. 
O cámbio vai supor que o pri
meiro-ciclo da ESO pasa a ter 
32 periodos lectivos -de 50 mi- Celso currás, conselleiro de Educación. 
nutos- á semana en lugar de 30. 

A. PANARO/Arquivo 

A decisión de aumentar o horá
rio de aulas -pésie a que no pa
ís xa se cumprian os mínimos 
marcados polo Governo central 
para as Matemáticas e a Lín
gua- non foi ben recebida polos 
pais que entenden que a medi
da vai perxudicar ao alunado. O 
mesmo aponta a CIG que ao 

· igual que diferentes APAS de
fende que a nova distribución de 
horas se aplique a costa da ma
téria de Relixión. 

Segundo a proposta da Xunta, a 
esta matéria seguiranlle corres
pondendo catro clases sema
nais no primeiro ciclo da ESO, 
duas horas tanto en primeiro 
curso como en segundo,,igual 
que á Educación Física. A Lín
gua Extranxeira, ás Ciencias 
Sociais, Xeografia e História e 
Ciéncias da Natureza segui
ráselle adicando seis aulas (tres 
en primeiro e tres en segundo), 
á Educación Plástica e á Música 
tres e á T ecnoloxia catro. 

Para a CIG a Consellaria opta por 
unha proposta seguidista da que 
se fai en Madrid pois para manter 
as horas de Educación Plástica e 
Yisual e Música sobrecarga ao 
estudantado e non reduce a Reli
xión. O seu representante Anxo 
Louzao sinala que este incremen
to ''vai actuar negativamente so
bre o alunado, xa que se fai sen 
nengunha planificación limitándo
selles o tempo de lecer e sen os 
meios necesários". Segundo a 
central sindical a Xunta opta por 
esta saida por ser a máis barata e 
resolverlle as desfuncións nos 

. servizos complementários. 

Sen diálogo · 

A CIG-Ensino amósase espe
cialmente molesta polo feito de 
que Currás apresentara aos · 
meios de comunicación as mo
dificacións que prevé levar a ca
bo no sistema educativo galego 
sen telas negociado coas orga-

nizacións sindicais, en calidade 
de representantes do profesora
do. "Esta actitude -indica Lou
zao- é a prolongación do cami
~o emprendido polo Ministério . . 
E dicer, imposibilitar calquer tipo 
de debate e actuar con total se
cretismo e clandestinidade co
mo se t.iveran ma concién~ia". 

A diferéncia de CCOO que non 
quer entrar no debate a respeito 
do aumento da 

nos cámbios anunciados para o 
Bacherelato. Neste caso todo 
aponta a que se van discriminar 
as matérias optativas en favor 
dun maior número de horas pa
ra as troncais. Na rolda de pren
sa do Martes 16 de Xaneiro , 
Celso Currás xustificou o au
mento de unha hora para a His
tória, matéria sobre a que consi
dera necesário adquirir "unha vi
~ión global e universal" e de Fi-

1 osof i a, que se
carga lectiva e que 
felicitou á Xunta 
por non reducir· 
Plástica e Música, 
UGT tamén critica 
o modelo de rea
xuste e reprocha á 
Administración a 
falta de diálogo. 
Os cámbios pre
vistos afectan ta
mén ao profesora
do e, neste senti
do, a CIG láiase 
de que a Consella
ria non teña con
vocada até o de 
agora a Mesa 
Sectorial pésie as 

1 A Xunta opta 
por esta saida 
por ser a máis 
barata e 
resolverlle as 
desfuncións nos 

gundo o titular da 
Consellaria debe 
"recuperar prota
gonismo" porque 
"poténcia o rigor 
metodolóx ico e 
valores como o 
respeito e a tole-
ráncia". 

"Surprende que 
se queira cargar 
a optatividade no 
Bacharelato, o 
que vai supor, 
entre outras 
cuestións, que o 
alunado galega 

servizos 
complementares", 
diaCIG 

peticións que te-
ñen feíto. Pala sua banda, Celso 
Currás mantén que .as partes im
plicadas van ser consultadas du-
· rante o primeiro semestre do ano. 

Outra das grandes incógnitas a 
respeito das mudanzas que serán 
aplicadas o vindeiro curso 
(2001-02) é a do financiamento. 
O conselleiro insiste en que a 
cantidade necesária para aplicar 
a reforma -que cifra nos 650 mi
llóns de pesetas- xa foi reclama
da ao Governo. central. Pero o 
certo é que até o de agora o Mi
nistério só anunciou que investiría 
523,5 millóns de pesetas por tres 
cursos, unha cifra calificada pola 
CIG-Ensino como "ridícula". 

Cámbios no Bacharelato 

O que ainda non se coñece é o 
que a Administración vai investir 

vaia ter máis di
fí ci I poder estu

dar matérias como Xeografia e 
História de Galiza ou Literatura 

• Galega do Século XX. No fun
do é outro elemento desgale
guizador no ensino '', comentan 
desde a CIG. 

Para esta central sindical, a "sub
misión" do conselleiro ás modifi
cacións do currículo de História 
tamén merece unha mención es
pecial. Anxo Louzao di que "o te
mário responde a razóns políticas 
e ideolóxicas para reafirmar a · vi
sión da.existéncia dunha única re
alidade histórica comun a todos 
os españois. Procúrase un ensino 
no cal non teñan cabida as dife
rentes realidades nacionais", en
gade ao tempo que fai público o 
apoio da central ao manifesto A 
favor da História elaborado por 
un grupo de investigadores e pro
fesores e crítico coa reforma.• 
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A direita incapaz de pactar unha moción de censura contra os tres concelleir9s do PSOE 

Por segunda vez Nigrán aproba os presupOstos 
através dunha moción de confianza 
9*H.V. 

É a segunda vez no mandado 
das actuais corporacións mu
nicipais que Nigrán vai apro
bar os seus presupostos pola 
via da moción de confianza. 
Mália resultar rexeitada a que 
o alcalde apresentou o 26 de 
Decembro, a direita foi inca
paz de acordar unha moción 
de censura que desprace a 
un rexedor que só ten o apoio 

· de dous concelleiros máis. 

O pasado 26 de Decembro o al
calde de Nigrán , Manuel Rial 
Cadaval (PSOE) apresentaba no 
pleno municipal unha moción de 
confianza vencellada á aproba
ción dos presupostos. Na mes
ma, os doce concelleiros da di
reita votaron en contra, os dous 
nacionalistas abstivéronse e os 
tres socialistas votaron a favor. 

Mália rexeitarse a moción de con
fianza, previsibelmente os presu
postos de Nigrán quedarán auto
maticamente aprobados o vindei
ro 26 de Xaneiro, cando conclua 
o prazo legal para que a oposi-
ción municipal apresente unha Nigrón, na fotografia a sua casa consistorial, ten un govemo con minoria exigua que, sen embarga, sastense polas diferéncias da 
moción de censura construtiva. direita local. A.N.T. 

Os doce concel leiros da direita 
non foron quen de acordar a 
apresentación dunha moción de 
censura porque están divididos 
en duas formacións que, á sua 
vez, rexistan diferéncias no seu 
interior. O Partido Popular é o 
maioritário na corporación , ao · 
contar con sete concelleiros , 
ainda que o seu cabeza de lista, 
o ex alcalde independente Xosé 
Villar, e outro concelleiro máis 
están a piques da expulsión por 
repetidas indisciplinas ao aliñar
se sistematicamente coas teses 
do outro partido da direita : o 
Partido dos 1 ndependentes por 
Nigrán, do ex alcalde popular 
Avelino Fernández, que conta 
na actualidade con cinco conce
lleiros, aos que haberia que su
mar os dous díscolos do PP. 

Xosé Villar e Avelino Fernández 
son un matrimónio con moitas 
disputas. Avelino Fernández era 
alcalde do PP até hai dous man-

dados da corporación. No pasa
do mandado, á frente dunha lista 
independente, Xosé Villar arreba
tou a Fernández a alcaldía. Antes 
das últimas eleicións municipais 
a resposta do Partido Popular foi 
expulsar a Avelino Fernández e 
fichar a Xosé Villar. De modo que 
Villar encabezou a candidatura 
do P P e Fernández confecciono u 
unha lista própria, o PINN. 

Mália as diferéncias entre Fer
nández e Villar, no último ano 
ambos achegáronse ao compar
tir intereses comuns, pero os 
seus partidos non teñen tan boa 
relación porque o PP está a pi
ques de expulsar a Villar. Asi, 
ainda que en total suman doce 
concelleiros, non son quen de or
ganizar unha moción de censura. 

Equilibrios políticos 

O alcalde socialista governa o 
concello a meio de equilíbrios 

políticos. Comezou o seu man
dado apoiado polo PINN, pero 
esta forza abandonou o poder 
aos tres meses por considerar 
que non se satisfacían as suas 
aspiracións. A partir de entón, 
Manuel Rial governou con só o 
apoio dos outros dous concellei
ros socialistas. Eventualmente, 
contou co voto dos dous na
cionalistas e puntualmente co 
apoio dalgun dos dous grupos 
da direita. No resto dos casos, 
botou man das amplas prerroga
tivas que concede aos alcaldes 
a Leí de Bases de Réxime Local. 

Rial realizou repetidas .invita
cións ás demais forzas políticas 
para entrar no governo, coa sal
vedade dos dous cabezas de 
lista dos partidos da direita. A 
sua demanda contou con nega
tivas reiteradas por parte tanto 
da direita como do BNG, que 
non quer participar nun governo, 
estexa ou non incluida a direita 

Nun informe xenófobo chega a afirmar que se tala 'castellano con préstamos' de galego 

nel. Mália as dificuldades, Rial 
governou o concello e nos vin
deiros meses poderia chegar a 
algun tipo de- -entendimento co 
PP, como el mesmo recoñeceu. 

Para aprobar o~ presupostos 
anteriores tamén empregdu a 
moción de confianza asociada 
ao orzamento. A .moción resulta
ra rexeitada, pero como a direita 
non foi quen de apresentar ou
tra moción de censura no mes 
de prazo que concede a leí, os 
presupostos quedaron aproba
dos automaticamente. 

O orzamento municipal para o 
exercício de 2001, que previsibel
mente resultará aprobado o 26, 
ascende a 1.389 miltóns de pese
tas, dos que 600 corresponden a 
investimentos, pero parte disto 
provén do ingreso do 10% de 
aproveitamento urbanístico que o 
concello aplica aos seus planos 
parciais de ordenamento. + 

O secretário de Veiga de Valcarce pretende impedir 
o uso do galego 
Despois dun acordo plenário no 
concello berciano de Veiga de 
Valcarce para permitir o uso do 
galega ante a Administración 
municipal, o secretário deste 
concello emitiu un informe con 
tintes xenófobos no que nega a 
constitucionalidade da medida e 
no que chega a afirmar que no 
concello non se fala galega. 

O informe de Miguel Braco Martí
nez, secretário do concello, vén a 
dicer que a Constitución españo
la de 1978 só recoñece ao caste
llano como língua oficial do Esta
do e que a protección que precia-

ma para outros idiomas limítase a 
aqueles territórios nos que o seu 
estatuto de autonomía estabele
ce o recoñecimento da língua 
própria, algo que non acontece 
co estatuto de Castela-León, co
munidade na que está enclava
da na actualidade Veiga de Val
carce. No informe, o secretário 
deste concello conclue que "o 
persoal desta Admnistración lo
cal non ten o deber de coñecer 
o galega", ainda que "deberá 
tratar na medida do posíbel de 
utilizar o rexisto lingüístico máis 
intelixíbel para o administra
ción". lstó farao por "elementais 

razóns de respeto e deferéncia". 

No seu informe, o secretário de 
Veiga de Valcarce asume o ofício 
de lingüista e nas suas conside
racións chega a afirmar que a si
tuación do concello no Bierzo 
"determina unha incidéncia na ta
la usual das xentes, no sentido 
de modular o castellano con 
préstamos de língua galega". A 
continuación, e en referéncia á si
tuación limítrofe con Galiza deste 
município, asegura que isto "en 
modo algun pode levar a concluír 
que os viciños deste concello 
«empreguen" a língua galega". 

O apunte lingüístico negando 
que se tale galego neste territó
rio e a indicación ao funcionaria
do para que se faga entender 
diante dos paisanos revela uns 
tintes xenófobos que trascenden 
con moito o contido xurídico que 
debería ter este informe. 

O acordo plenário de Veiga de 
Valcarce estaba precedido 
dunha tentativa deste concello 
para iniciar o proceso de se
gregación de Castela. para in
corporarse á Galiza cómo for
ma de chamar a atención so
bre o seu abandono.+ . 
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A fiscalidade municipal 
afecta á totalidade 
dos parques eólicos, 
segundo unha senténcia 

Unha senténcia do xulgado 
do contencioso 
administrativo de Lugo 
estabelece que Unión 
Fenosa debe pagar ao 
concello de Palas de Rei o 
Imposto sobre 
Construcións, lnstalacións e 
Obras por ''todos os 
elementos destinados 
dunha forma permanente 
aos fins económicos da 
explotación". Fenosa 
pretendia que se excluisen 
os centros de 
transformación, os 
condutores, os 
aeroxeneradores e a . 
subestación dun parque que 
unha filial sua ten nese 
concello, pero o xulgado 
quitoulle a razón. Oeste 
xeito, a compañia eléctrica 
abonará 28,5 millóns en 
lugar dos -5 que prefendia. + 

Abaneado o coche oficial 
do alcalde da Coruña 

Mália o brillo do recén 
inaugurado obelisco 
Milenium, na Coruña as 
obras non benefícian a 
toda a cidadania. O 
pasado 15 de Xaneiro os 
vendedores da praza de 
Lugo celebraron unha 
manifestación para 
reclamar a reforma do 
mercado . . A mobilización 
foi especialmente tensa 
cando un grupo dos 
asistentes abaneou ao 
alcalde da cidade, 
Francisco Vázquez, 
cando viaxaba a bordo do 
seu veículo oficial. O 
rexedor municipal evitou 
maiores incidentes 
prometendo próximas 
reformas do mercado. 
Contodo, ao parecer, o 
orzamento deste ano non 
contemplaria nengunha 
partida presupostária 
prevista para estas 
obras.+ · 

Rio Lor apresenta 
un proxecto 
de subvención ao plano 
Leader de 3.500 millóns 

A asociación de 
desenvolvimento rural Rio 
Lor apresentou unha 
solicitude de subvención de 
3.500 millóns de pesetas 
dentro do plano Leader Plus 
da Unión Europea. Deses 
cartos, 800 millóns irian a 
recursos naturais, 230 a 
formación, 800 a turismo, 
800 a pequenas e medianas 
empresas, 400 a património 
cultural e 170 a cooperación 
interrexiónal e transnacional. 
A asociación Rio Lar está 
constituida por sete 
concellos do Courel e é 
presidida polo é!lcalde de 
Quiroga, Xúlio Alvarez. No 
pasado foi denunciada 
publicamente por empregar 
de forma clientelar os fundos 
comunitários que lle 
entregou o anterior plano 
Leader.+ 
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Gal iza pagará as consecuéncias dunha operación 
na que o prezo é superior ao valor de mercado 

l&éria merca Air Europa para blindarse.· 
e suprimir a libre competéncia 
-0-H.V. 

lbéria comprou Air Europa po
lo dez por cento das suas ac
cións máis 5.000 millóns, pero 
sobrevalorou o seu próprio 

- valor de mercado para con
verter ao empresário vende
dor, Juan José Hidalgo, nun 
dos núcleos duros da compa
ñia. Coa eliminación do prin
cipal competidor en España, 
lbéria afortala a sua posición 
no mercado doméstico e re
núncia definitivamente ao ex
terior. Galiza asi, sae perden
do porque míngua a compe
téncia nun servizo deficitário. 

Para a Galiza, a consecuéncia 
máis imediata desta venda é a 
perda do principal competidor de 
lbéria e a médio prazo a supre
sión de vários veos porque, ain
da que se anundou que ambas 
compañías seguirán a existir, tar
de ou cedo rematarán por coor
denarse. A competéncia no mer
cado aéreo na Galiza é limitada 
porque só tres compañías pres
tan servizo no noso país e ape
nas hai veos directos máis aló de 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Paris 
e Londres. É. máis, a competén
cia a tres bandas só se dá no ca
so do aeroporto de Compostela. 
Asi, a integración de Air Europa 
en lbéria privaria de calquer tipo 
de competéncia á cidade da Co
ruña e só deixaria con duas em
presas aéreas a Compostela e a 
Vigo, cidade esta onde de feito 
xa só prestan servizo lbéria e a 
terceira compañia do mercado 
aéreo galega e español, Spanair. 

Aes deficitários servizos aéreos 
no naso país, hai que engadir o 
centralismo que padece o sistema 
aéreo español, que fai que todos 
os veos pasen por Madrid ou, no 
seu defecto, por Barcelona. Por 
esta razón, ainda que os destinos 
que desde Galiza oferecen as 
compañias son a moitos pontos 
do mundo, de feíto abrigan a incó
modos transbordos e a interminá
beis esperas no aeroporto de Ma
drid. Nesta prática incorren as tres 
compañías, pero ? sua presenza 
no mercado permitiu unha subs
tancial rebaixa nos prezos e un 
aumento no número de servizos. 

A oferta de transporte aéreo na Gali:z:a limitase a tres compoñias. Con esta venda que
darán duas. A.N .T. 

veitando circunstáncias próprias. 
O valor engadido .de Air Europa 
seria o de posuir paralelamente 
unha rede de axéncias de viaxe 
que permitía encher os veos regu
lares con pasaxeiros de chárter e, 
cunha clientela asegurada, poder 
oferecer se_rvizos a prezo máis 
económico. Spanair, sen embar
go, é unha compañia de voos 
chárter que naceu despois de 
quebrar Spantax e que oferece 
uns prezos moi económicos pero 
uns servizos condicionados pela 
necesidade de aproveitar todos os . 
veos dos que dispón para ir em
barcando á clientela. 

Da convivéncia e da competéncia 
de tres compañías con filosofías 
distintas no noso mercado resulta 
un panorama no que ás veces 
non hai tanta competéncia como 
reparto de mercado. Un usuário 
regular de. lbéria ten a posibilida
de de viaxar pontualmente con 
Air Europa a uns prezos máis 
competitivos pero cunhas fre
cuéncias moito menores. Pero é 
difícil que Spanair lle preste a esa 
mesma persoa un servizo alter
nativo cando o necesita porque 
esta última compañia orienta as 
suas vendas a un público que só 
busca un prezo moi barato e ao 
que non importa a data da viaxe 
nen as suas incidéncias. Do mes
mo. modo, un cliente-tipo de Spa
nair pode eventualmente adquirir 
un billete de Air Europa porque 
hai unha oferta en curso, pero 

a taxación reali~ada polo princi
pal accionista de lbéria, a Socie
dade Estatal de Participacións ln
dustriais, Sepi, valoraba a com
pañia lbéria en 450.000 millóns; o 
acorde vén a estebelecer que 
lbéria costa .650.000 millóns de 
pesetas. O dez por cento desa 

. cantidade, máis 5.000 millóns de 
pesetas, é o prezo que lbéria pa
gará ao dono de Air Europa para 
adqyirir esta última compañia. O 
montante da operación seria asi 
de 70.000 millóns de pesetas. 

Con isto, o proprietário de Air 
Europa, Juan José Hidaigo, e 

. máis· a endidade financeira Caja
Mad rid, pasan a ser os princi
pais accionistas privados da em
presa, xa que cada un teria o 
10% do capital. Hai un 54% en 
mans da Sepi e <;> outro 26% es
taría repartido. Ante a futura total 
privatización de lbéria, a Sepi 
queda con garantías de que lbé
ria non pase a control estranxei
ro. Esta prática, moi habitual nas 
operacións de venda aas empre-

. sas públicas, repetidamente foi 
denunciada por grupos empre
sariais que querian penetrar no 
mercado español. De feíto, a 
venda destas compañias públi
cas de cote ia acompañada dun:
ha tendéncia a medrar aprovei
tando situacións de oligopólio 
para permitir a estas empresas 
gañar tamaño ante posíbeis 
Opas hostis e, deste xeito, que
dar blindadas; 

Os distintos modelos e procedén- moi rara vez vo?rá con lbéria por-
cias das tres compañias que ope- que os prezos son moi elevados. Por último e abondando nos 
ran na Galiza debuxara un mapa Oeste xeito, Air Europa facia de obxectivos de lbéria a médio 
do mercado que permitira a rebai- ·compañia ponte entre lbéria e prázo, a sua integración na 

· xa dos prezos pero que 9brigou á Spanair: Daba prezos razonábeis alianza internacional de .com-
especialización de cada unha das e servizos de semellante cualida- pañias aéreas One World signi-
empresas, de modo que o groso de. A sua desaparición -inevitá- ficou a renúncia a vários mer-
da sua clientela era diferente en bel a médio prazo- significará a cados internacionais para re-
cada caso. lbéria, pela sua traxec- supresión dunha competéncia forzar a sua presenza no mer-
tória de empresa pública e com- para lbéria -nun segmento moi cado español e máis en Latino 
pañia bandeira cun pasado mono- determinado do mercado- ·e para América. Ao tempo que realiza-
polístico, é a compañia dos veos Spanair ~o segmento contrário. ba a opera.ción de adquisición 
regulares e dos mellores servizos, Oeste xeito, lbéria e Spanair sub- de Air Europa para converterse 
perotaméndosprezosmáisaltos. sistirán sen estorbarse. A única nunha compañia con 276 
Air Europa vén dunha cultura de prexudicada será a clientela. avións e 1 .500 voos diários, 
empresa de veos chárter con vo- lbéria declaraba que seguiría 
cación de medrar na perspectiva Condicións de venda en· One World, polo que viña a 
de converterse en compañia de recoñecer que a compra tiña 
veos regulares en competéncia No que atinxe ás condicións des- como obxectivo domesticar o 

Cabeza de turco 
· MANuELCAO 

Günter Wallraff escribiu en 1985 un libro titulado Cabeza de 
turco no que se pretendia plasmar a experiéncia vivida polos 
emigrantes turcos .na Alernaña. Estas persoas eran contratadas 
para realizar actividades nocivas para a saúde apelando ao des, 
coñecemento e ao egoismo prirnário duns emigrantes de esca
so nível cultural e nula preparación tecno,científica. A cám, 
bio, iso si, de cuantiosas retribucións en comparación coas do 
país de orbce os emigrantes sornetíanse a actividades temerá, 
rias tales corno probar novos medicamentos, traballar receben, 
do altas doses de radiación ou en condicións de perigo para ór, 
ganos vitais por con,tacto con materiais canceríxenos e alta
mente tóxicos, etc. E rnoi posíbel que alguns dos rnoitos erni, 
grantes galegos realizara traballos semellantes. Por mera obser
vación individual teño comprobado no entorno rural do que 
procedo a existéncia de vários casos de persoas xóvenes emi
gradas que rnorreron por enfermidades canceríxenas deixando 
contas bancárias moi saneadas. Avanzo a hipótese de que esta 
situación debeuse dar en toda Galiza. Unha leitura razonábel 
de tales feítos podía ser a seguinte. Non é raro que un galego 
acostumado ao bulleiro e a sacar o esterco das cortes se inter
nara feliz por unha central nuclear limpa e radiante onde a ra
diación nen se ve, nen se toca, nen cheira. T ampouco é raro 
que pase desapercibido un regueiro de mortes "no mellor da vi
da" por diversos lugares de Galiza ao ser consideradas desgrá, 
cías persoais e individuais desconectadas entre elas saldadas 
cos comentários habituais de "tíñaa ali", "é o destino", ccque 
má sorte tivo", "coque tiña no banco". Menos ainda, cabia es
perar que algun grupo de investigadores sociais mostrara inte
rese por tratar de coñecer problemas que nen sequer se identi
ficarian como tales. Parece claro que o importante do emi
grante para a elite dirbcente que queda no país son os cartos 
que manda, todo o demais son problemas individuais. E iso foi 
asi na Galiza, en Extremadura, Castela, etc e é asi en calquer 
país dos que hoxe exportan emigrantes á Unión Europea. Aos 
dirixentes marroquinos non Bes importan os paisana; que mo
rren nas pateras ou a explotación dos mesmos en Europa senón 
as divisas que receben; aos dirixentes ecuatorianos tampouco 
lles importan as condicións de traballo doo seus compatriotas 
senón a enorme cuantia das divisas dos emigrantes, e asi suce, 
sivarnente. E o máis lamentábel e que esa elite dirixente e pa
rasitária é a que máis se beneficia dos recursos obtidoo por estas 
xentes poñendo en perigo as suas próprias vidas. 

'Os efectos das vacas tolas non 
distinguen segundo o nível ou 
status na escala económica e 

social. Non é posíbel excluir do 
mal aos máis ricos, nen recluir o 

mal nos máis desfavorecidos" 

Con estes antecedentes a ninguén ha estrañar o desprezo di
recto e explícito que a elite dirixente tradicional ten coa saúde 
dos cidadáns. A sua aversión a calquer risco derivada da per
téncia a grupos sociais e familiarés acomodados fai que se de, 
sentendan de aspectos centrais referentes á saúde da masa so
cial popular. Para qué ocuparse dos riscos dos soldados en Bós, 
nia se pertencen ás clases populares, para qué ocuparse do mal 
das vacas tolas se se pode comer carne de total confianza, para 
qué oéuparse das esperas nos hospitais se elei van ser asistidos 
en centros de calidade e sen esperas, etc. E, nembargantes, os 
dirixentes actuais erran desta vez. Alguns dos males actuais ta
mén os poden afectar, mesmo que sexan ricos e de ráncio abo
lengo, tal o Sida ou a drogadición:Por exemplo, os efectos das 
vacas tolas non distinguen segundo o nível ou status na escala 
económica e social. Non é posíbel excluir do mal aos máis ri
cos, nen recluir o mal nos máis desfavorecidos senón que é 
precisa unha solución global que require, capacidade, compe
téncia política e profisional, adicación, humildade e diálogo 
coa sociedade civil e recoñecirnento dos múltiples factores in, 
fluíntes. Pero para iso é necesário asumir comportamentos e 
responsabilidades absolutamente democráticos.• 

' ' 
- • ,¡, ' • t \. 
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O Salvador, Panamá e Ecuador xa perderon a sua mó~dá nacional e Guatemala está ás portas 

Avanza a dolarización das economias la~hoamericanas 
~R.M. 

O dólar, máximo símbolo do imperialismo ianqui, é adoptado 
como moeda oficial por cada vez máis paises latinoameri
canos. En América Latina os dólares estadounidenses se 
usan cada vez máis para mercar co.mida, pagar empregados 
ou ter aforros seguros. Os débiles gobernos latinoameri
canos colocan o manexo das suas economias nas maus de 
Alan Greenspan, os especuladores bursátiles e as tran-sna
cionais.Panamá, primeiro país tora de Estados Unidos en 
adoptar o dólar como moeda oficial, fíxoo hai case un século, 
cando o Tío Sam construiu o canal nesa nazón. Pero até hai 
pouco era a excepción nunha rexión que se man~iña firme 
xunto ás suas moedas nacionais, mesmo se estas estaban de
valuadas e con frecuéncia producian máis vergoña que orgullo. 

"Era un asunto político hai ape
nas catre anos, pero agora todo 
o mundo está a talar da dolari
zación", di a The Wall Street 
Journal Eduardo Lizano Fait, 
presidente do Banco Central de 
Costa Rica. 

Se México adopta o dólar toda Centroamérica o fará. 

Agora, as cousas están a mu
dar. Os Estados Unidos xa non 
teñen que invadir, ameazar, 
bloquear ou amordazar aos 
paises latinoamericanos para 
lograr a sua submisión aos di
tados económicos do norte. O 
primeiro dia deste ano, O Sal
vador converteu-se no terceiro 
país latinoamericano en aban
donar a sua moeda en favor do 
dólar. A decisión produciu-se 
menos dun ano despois de que 
Ecuador surprendese aos seus 
viciños a adoutar a moeda es
tadounidense como un tente 
desesperado de extinguir unha 
crise económica. 

Guatemala aprobou recente
mente unha lei que permite a 
apertura de cantas bancarias e 
o pago de empregados en dóla
res. Os economistas do Banco 
Central din que non é un paso 
cara a adopción completa da 
moeda estadounidense, pero a 
maioria dos guatemaltecos pen
san que isto é inevitábel. Nica
rágua, Honduras e Costa Rica 
están a estudar a idea. 

Os inquéritos, entre tanto, indi
can que tamén os cidadáns co
m uns favorecen esta idea. As 
campañas realizadas para ate
morizar á povoación sobre a 
inestabilidade das suas moe
das e a presunta seguridade do 
dólar produciron xa resuldados. · 
"Todos nestes paises saben 
que poden despertar calquera 
dia e atapar que o valor do seu 
diñeiro desapareceu", di Ricar
do Hausmann, ex economista 
chefe do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento.-.Pero que 
o dólar se converta no euro de 
América depende de como lles 
vaia a Ecuador e O Salvador. O 
presidente de Ecuador, Gusta
vo Noboa, descrebeu · a deci
sión como un acto de prestidixi
tación para salvar á economía 
da ruína.O curioso é que o Sal-

vador non ·necesitaba dun acto 
semellante. Desde hai tempo 
foi o discípulo modelo da doctri
na de libre comércio predicada 
por Washington e tiña unha 
moeda estábel e baixa infla
ción. Pero o país quería medrar 
máis e creeu que adoutando o 
dólar eliminaría o risco cambiá
rio e permitiría a redución das 
trucas de interese. -Pero até aí 
todo é teoria. Se a dolarización 
funciona no Salvador e Ecua
dor "outros seguirán", di o novo 
secretário de Facenda mexica
no, Francisco Gil Díaz, econo
mista adestrado na .Universida-

de de Chicago e un vello profe
rinte da medida.Claro que a al
guns paises poderia resultar
lles mais difícil adoutar o dólar. 
Brasil, a maior ecqnomia da re
xión, reID<e ante isto como o fa
ria á idea de se desfacer da 
sua equipa de futebol. Ten bo
as razóns para iso: abandonar 
a sua moeda· equivalería a en
tregar a política monetária a 
Alan Greenspan, director da 
Reserva Federal estadouniden
se, quen non considera as con
dicíóns económicas de Brasil 
cando decide subir ou baixar as 
trucas de interese en EE.UU. 

México, sen ~mbargo, pode ser 
un caso diferente. Como se
guñdo sócio comercial de 
EE.UU a sua economía está al
tamente ligada ao do seu viciño 
do norte. Se Méx.ic.o chega a 
dolarizarse, "entón toda Centro
américa seguramente o faria", 
di Guillermo Calvo, director do 
Centro para Economistas lnter
nacionais da Universidade de 
Maryland. Alguns dubidan de 
que os governos de América 
Latina podan superar algunha 
vez a renuéncia pólítica a 
adoutar o máximo símbolo do 
"ir:!lperialismo ianqui".• 

1 @1!*319118& 

O primeiro test de George Bush 
O 31 de decembro de 2000, o presidente 
de Estados Unidos tomou unha decisión 
que fará história, mais alá das suas impli, 
cacións na política do seu país, e das po, 
lémicas que sucitase ou poda sucitar. O 
ultimo dia do século, Estados Unidos, 
por decisión de Bill Clinton, suscrebeu o 
tratado concertado en Roma, en 1998, 
meditmte o cual criouse o Tribunal Pe, 
nal Internacional. Era o último dia que 
podia facerse. Para despedir o século en 
que proliferaron os xenocfdios, as guerras 
mundiais ou as chamadas "civis", as tor, 
turas, os exílios e inumerábeis delitos 
C0!:~ra o ser humano, seria inaceitábel 
que Estados Unlao:; ey~din1 ~ respons9-' 
bilidade de botar as bases dunha socie~la, 
de mundial fundada no respeitó aos di, 
reitos humanos. 

Ao subscrebelo, Clinton desbotou as oh, 
xeccións do Pentágono, e desafiou ao Se, 
nado. Como foi sinalado por observadores 
iiürtt:íi.ületican.os. a sinatura de Clinton 
constitui un forre respaldo ao tratado, 
mentres compromete ao presidente Geor, 
ge W. Bush, e convídao a que asuma a sua 
posición, a partir <leste 20 de Xaneiro, un, 
ha vez que tome posesión da Casa Branca. 
Non cabe a menor dúbida: será o primeiro 
test de Bush como presidente de Estados 
Unidos, e a definición sobre . que princí
pios orientarán o sua política exterior. 

· Entre os mais poderosos secretários do 
. Ú~binete que~ terán o poder na.S suas máñs -
nos asuntos da política exterior, predomi, 

nan vellos falc6ns da Guerra Fria: o xene
ral Colin Powell, secretário de Estado; 
Donald Rumsfeld, secretário de Defensa; 
e o próprio vice,presidente, Dick Cheney. 
Rumsfeld, nos dias da campaña, tomou o 
tema do Tratado como consigna de axita, 
ción, e xunto con outros prominentes re, 
publicanos proclamou que "Estados Uni, 
dos seria a primeira vf tima, de ser aproba
do polo seu país". Clinton cumpriu cun 
compromiso que non podia iludir. Era a 
única posicíón com, 

cia, Austria, Bélgica, España- xa o ratifi, 
caron. Igual ocorrerá co Reino Unido. 

O tratado foi suscrito por 139 paises: os 
últimos foron Estados Unidos, farael e· 
Irán. Só 27 o ratificaron. En Latinoaméri, 
ca, apenas Belice,· Trinidade, Tobago e 
Venezuela figuran entre os 27. Non o rati, 
ficou ainda o país de Augusto Pinochet, 
cando o Chile da democrácia tutelada de, 
beria ser un dos seus pioneiros, porque pa, 

'Desde a fundación 
patfbel coa prédka 
dunha orde interna, 
cional democrática. A 
posición de Clinton é 

· coñSecueiltc · (Oa siJ~ 
decisión de liberar a 

ra xulgar .a personaxes 
como o antigo ditador 
foi concebido o tribu, 
nal: oara resgatar a 

da ONU, Veñ..:se . - x~stiz~ d~ mo~i-as re::
des de complicidade 
que tecen as ditaduras. 
O que agora acontece 
en Chile co veilo dita, 
dor e· cos seus xene, 
rais, salienta a urxén
cia na sua ratificación. 

·extensa documenta, 
ción sobre os tráxicos 
episódios da Opera, 
ción Cóndor, por 
exempló. 

Agora se:ci a pedra de 
toque da aqministra, 
ción Bush. E probabel 
que os falcóns do Ga
binete, e os falcóns do 
Senado, como o into, 
lerante -e intolerá, 

avogando pala criación 
dunha instáncia que 
combata en todo o 
mundo os crimes de 
guerra, os xenocídio, 
a violación tnasiva 

dos direitos humanos" 

Requérese , segundo ·o 
artigo 126, que 60 
paises o r~tifiq~ien p¡:v 
ra a sua vixéncia. Os 
paises de América La, 
tiria deberían ter unha 

bel- J esse Helms, quen xa lle declarou a 
guerra a marte, impidan a participación 
de EE UU. O camiño está aberto; consti, 
tui unha das grandes conquistas da huma, 
ñldade: e· poderá ser detido. Os países de 
Europa Ocidental Alemania, Italia, Fran, 

percepción clara: non 
o subscreberon Guatemala, Nicaragua 
nen O Salvador. Os signatários deben ra
tificalo, e mentres sexa antes, melloi:. 
"Nengtin Estado quererá ser tesponsábel 
do fracaso dunha iniciativa como a cría, 
ción do Tribunal Penal Internacional". 

Con estas pala:bras inaugurou o secretário 
xeral da ONU a conferéncia de Roma en 

. 1998. Dos 189 Estados membros da 
ONU, 156 se reuniron na antiga cidade, e 
deles, 139 subscreberon o tratado antes~ 
do 31 de Decembro de 2000. Alguns Es
tados membros do Consello de Seguranza 
aspiraban a que o TPI fose outro couto 
pechado para o seu exercfcio do veto. Ru
sia subscrebeu,no, mentres China man, 
tense como unha efíxie. A história mun, 
dial rexista a mais frustante experiencia 
do direito de veto. Estender ese priviléxio 
-tan antidemocrático como anacrónico
aos direitos humanos e ao trato que os Es..
tadG5 He deben ás persoas, aos seus pró, 
prios cidadáns, é xa-unh_a extralimitación 
inaceitábel. 

"Un !PI-.que non consagre o direito de 
vero será letra marta ao chegar ~Q &nado 
de Estados Unidos", sentendou en Was
hington o senador Jesse Helms. Desde 
Londres, no seu informe anual, Amnistía 
Internacional ofereceu' esta panorama: en 
1997 rnmprobáronse execucións sumárias 

·en 55 paises, en 87 houbo "prisioneiros de 
conoiéncia", e torturouse á xente en 11 7. 
Este é un dos legados do século XX. O TPI 
foi criado para "romper o círculo vicioso 
da impunidade". Desde a fundación da 
ONU, en 1945, ven,se avogando pola. 
criación dunha lnstáncia que combata en 
todo o mundo os crimes de guerra, os xe
nocídios, a violación masiva dos direitos 
humanos. lso é agora, na alba do século 
XXI, o TPI.• 



14 
Nº 970 - ANO XXIV 

O Domingo 21, mariñeiros e armadores 
reclamarán un acordo digno 

O sector pesqueiro 
exixe na rua solucións 
para a frota sahariana 
Sen data fixada para novas reunións entré membros da 
UE e do governo marroqui e tras o anúncio do comisário 
europeu de Pesca da decisión comunitária de prorrogar
lles as axudas aos afectados polo paro no banco saharia
no, o sector pesqueiro decidiu non enfriar o ambiente e 
reiniciar as mobilizacións na rua como medida de presión so
bre os encarregados de conseguir un novo acordo pesqueiro. 

A Mesa pola Defensa da Pes
ca, que integra os principais 
sindicatos do sector e as máis 
importantes compañías de ar
madores que operan ·nas 
águas do · banco sahariano, 
convocou unha manifestación 
para o próximo Domingo, 21 
de Xaneiro, en Compostela. A 
mobilización quere converterse 
na voz da sociedade galega 
pedindo un arranxo digno para 
este grave problema que pon 
en perigo o futuro dun dos 
sectores. chave da economía 
do país. Para conseguilo, du
rante estas duas semanas, a 
maioria dos concellos das co
marcas pesqueiras sumáronse 
á manifestación e estarán pre
sentes na capital de Galiza. 
Desde o Consello Económico 
e Social tamén se apoiou este 
acto por consideralo un xeito 
útil de centrar a atención da 
UE sobre os problemas da 
pesca. • 

O mesmo dia, a Asemblea de 
Mariñeiros en Loita do Morra
zo convocou outra manifesta
ción en Cangas. O portavoz 
da Asemblea, Manuel Cama
ño, manifestou o seu temor 
pela maneira de administrar o 
ácordo, enfocado, segundo o 
seu critério, cara á frota anda-
1 u za e en claro prex.uízo da 
galega. · 

Prórroga nas axudas 

Entrementres non se asina un 
acorde entre Marrocos e a UE, 
a Comisión Europea estuda pro
rrogar as axudas aos mariñeiros 
e armadores para relaxar o ca
lendário de negociacións e non 
caer na precipitación, tal e como 

mona~1aficn 
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explicou o portavoz de Franz 
Fischlér, Gregor Kreuzhuber. 
"As axudas rematan a final des
te mes e non podemos arriscar
nos a fracasar, cun acorde pou
co correcto." 

En Bruxelas están preocupa
dos polas consecuéncias so
ciais que teria un continxente 
de mariñeiros sen traballo nen 
axudas. O medo europeu ta
mén se trasladou a Galiza, on
de o presidente Manuel Fraga 
está temeroso de que o clima 
de reconversión das comarcas 
pesqueiras afecte a sua cam
paña eleitoral. 

As demandas da Mesa pela 
Defensa da Pesca pasan, 
adeniais de por manter as 
axudas até a sinatura dun 
acorde, por unha mudanza na 
atitude da UE, sen un com
promiso claro na negociación 
e realmente a mercé dos cám
bios de exixéncias do governo 
magrebi. Xustamente, o pri- . 
meiro ministro norteafricano, 
Abderramán lusufi, avogou 
por un novo acorde e acusou 
a Fischler de non saber acep
tar as pequenas mudanzas 
que o seu gabinete introducira 
nos documentos previamente 
consensuados. 

Un dos principais asuntos de 
interese está en saber cal será 
o papel da frota andaluza nas 
negociácións. Cada dia au
mentan as sospeitas sobre as 
vantaxes comparativas que es
ta obterá respecto á galega, 
baixo o epígrafe de frota arte
sanal versus frota industrial, 
conceptos erróneos, segundo 
os armadores.• 

A comunicación conveiteuse no motor na omnvolvementa inte~ral ~as ~oaos. 
Cm a oentro, verteuranao territorios e conesiomfo ~oaoacíóns, e cm a 
lóra, intmctmoo nos es~acíos emómicos. cultmis. miais ... A a~osta 

, necesaria ~BrB ~ue ~ GH!i~ia fio tmeiro miiéníu mtintle a m un lu~ar ne 
referencia no munao. Diferentes es~ecialístas analím a ausencia nunná 
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ae meoios ae comunimión. Nun aenate cm ó ~úalico, un ~ru~o OB ex~ertos 
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DA NOVA ECONOMIA 
Á NOVA PERIFÉRIA 

MANuEL GONZÁLEZ LóPEZ 

As verbas ''Nova Econornia" ou "Economia do Co
ñecemento" aparecen cada vez con máis forza tan
to nos estudos de carácter socioeconómico como 
nos discursos e declaracións dos políticos e xestores 
da cousa pública. Tan laureadas denominacións re
fírense ao boom que parecen estar experimentando 
as novas tecnoloxias da información e da comuni
.cación (TIC), que segun-

(asi como os da antiga Unión Soviética). Entre os 
que adaptan as innovacións están vários países 
europeus, entre eles España e Portugal. A globali
zación dista de ser máis que mera palabreria can
do miramos á creación da nova tecnoloxia. 

Isto a nível mundial pero , como afecta a nova eco
nomia ao panorama pro
d u ti vo d e Galiza? Pois do moitos economistas 

constituen a base dun no
vo.paradigma tecnoeconó
mico. Dentro das TIC re
cóllense aplicacións como 
a Internet, Comércio 
Electrónico, novos siste
mas de telefonía, etc ... 

Xunto coa Nova Econo
mía emerxe, na opinión 
de moitos analistas eco
nómicos, un senfin de po
sibilidades de crecemento 
económico, chegándose a 
afirmar que as rexións e 

'As novas tecnoloxias 
xogan un papel 

fundamental si, pero crean 
novas situacións de 

desigualdade espacial 
quizais máis profundas que 

ben , hai indícios que le
van a pensar que as cau
sas non on moi diferen
tes. Como ven de coñe
cerse nos meios de comu
nicación, un estud ela
borado por Consultores 
de la Administraciones 
Públicas amo a que pouco 
máis do 2 % das compa
ñías de novas tecnoloxias 
están radicadas en Galiza. 
O mesmo estudo indica 
que máis do 70% de t ti-

. ,, 
as antenores 

territórios outrora subde-
sen vol vidos (ou se pre-
firen, menos favorecidos), 
poden atapar o remédio a 
sua condición nestas no-
vas tecnoloxias. A localización (e a dialéctica 
centro-periféria) deixa de ser un problema xa que 
as TIC teñen, precisamente, como cualidade prin
cipal a ruptura das fronteiras de comunicación. 
As cifras non poden ser máis ilustrativas, o acceso 
a Internet avanza dia a dia (na Galiza por exem
plo multiplicouse por 10 o ·número de usuários en 
pouco· máis de 4 anos), o número de teléfonos 
móbiles xa supera de longo ao de fixos na maioría 
dos paises eurqpeus , etc ... Ninguén no planeta 
pode escapar ao influxo das tecnoloxias do tercei
ro milénio. 

Pero, até que punto deixa de importar a localiza
cion xeográfica?, Cal é a manifestación desta cha
mada "revolución" en termos de criación de rique
za, e máis concretamente na sua vertente espacial 
ou xeográfica? Ahonda un par de dados para com
probar que a criación das novas tecnoloxias está 
moi lonxe de estar globalizada, máis ben o contrá
rio, o novo paradigma tecnoeconómico -se así o 
queremos chamar- cria novas e quizais máis pro
fundas polarizacións que os anteriores. 

Nun artigo publicado no non moi heterodoxo 
"The Economist"ºl, sinalábase que nos países on
de reside aproximadamente o 15% da povoación 
mundial prodúcense a práctica totalidade das in
novacións tecnolóxicas do mundo. Deste xeito, o 
globo póde dividirse en tres grupos de países: os 
innovadores, os que adaptan as innovacións dos 
primeiros e os que están "tecnoloxicamente ex
cluídos". sntre os últimos están caseque todos os 
países de Africa, Asia e América Central e do Sur 

po de empresas están lo
calizadas na comunida
des de Madrid (41,4%) e 
Catalunya (29,9%). 

Non só as compañias do 
sector das TIC senón a maioria das de maior tama
ño e importáncia (incluidas as filiais de Multina
cionais) soen,ter o seu centro de decisión nas gran
des capitais. E ali onde se realizan as actividades de 
I + D e onde por tanto se concentran máis recursos e 
xurden sinérxias para a localización de máis empre
sas. As grandes compañías das rexións periféricas 
como Galiza tenden a localizarse no centro econó
mico (véxase FENOSA), con igual resultado, outras 
corren menor sorte e son pasto do capital estranxei
ro (véxase Leyrna-Rarn). Os profisionais máis cuali
ficados vense na abriga de emigrar cara eses centros, 
como está a pasar agora en Galiza. En definitiva os 
círculos virtuosos e viciosos que nos ilustraba o ve
llo Myrdal vol ven con máis forza que nunca. 

Ese é o novo contexto no que nos toca movemos, 
as novas tecnoloxias xogan un papel fundamental 
si, pero crean novas situacións de desigualdade 
espacial quizais máis profundas que as anteriores. 
A situación de fondo non cárnbia m ito, da de
pendéncia económica a secas pasamos á d pen
déncia tecnolóxica. Ante isto 6 caben oluci n 
tamén tradicionais; isto é, apostar por polftica 
públicas ( máis alá das medidas de apoi á inn -
vación tecnolóxica) que corrixan as tendéncia 
negativas criadas polo libre-mercado. As actua
cións públicas deben ser máis activa se cabe, na
quelas rexións que como Galiza, on viítima dos 
novas desequílibrios. • 

MANUEL GONZALEZ LOPEZ. Licenciado en Economia pola USC. 

(1) "A New Map of the World", The Economist, 2210612000 
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Os traballadores 
discapacitados 
danan a imaxe 
de Área Central 

Recollida de sinaturas entre 
os viciños de Fontiñas e re
parto de panfletos para expli
car o despedirnento de oito 
traballadores con discapaci
dades físicas que, desde hai 
cinco anos, realizaban as ta
refas de lirnpeza no centro 
comercial compostelán Área 
Central. Estas son algunhas 
das iniciativas levadas a cabo 
para protestar contra un des
pido que, segundo a CIG, ten 
tintes discriminatórios con
tra este colectivo. Ademais, 
está formulada unha deman
da xudicial por un atentado 
contra un direito fundamen~ 
tal na que se reclama a nuli
dade do despido. 

A xeréncia de Área Central, 
cuxo responsábel é Enrique 
Romeu, carnbiou a adxudica
ción da contrata de limpeza 
da empresa Cpeersa á empresa 
Serlimat, ligada a Cleanor. A 
primeira está ligada á ONCE 
que, dentro da sua política de 
inserción laboral, contaba pa
ra a lirnpeza con dezaseis tra
balladores, oito deles con dis
capacidades físicas. Tras cin
co anos de contrata, Área 
Central decide adxudicar a 
lirnpeza a outra empresa, que 
comunica que se manteñen 
o contratos laborais, excepto 
os das oito persoas con disca
pacidades. Argumentan un 
artigo do convénio provincial 
de limpeza e, sen embargo , 
Ame N eda, secrerário co
marcal da CIG en Santiago, 
inala ue nengun artigo dis

tingu ntre traballadores en 
funci n de se tefien ou non 
di cap ciclad . 

"Coidam s que se trara dunha 
decisión per oal da xeréncia 
que considera que os minus
válidos danan a imaxe do 
centro comercial. Desde que 
se notifica o despido, ninguén 
quer sentarse a falar cos repre
sen tan tes sindicais e ternos 
constáncia de qu'e se trata 
dunha decisión que os discri
mina por ser como son", ex
plica Noceda. O Venres 12 de 
Xaneiro hou bo un peche na 
inmobiliária Proincasa, xa que 
é un dos comércios con maior 
peso na directiva do centro 
comercial. Asimesmo lévanse 
recollido perto de tres millei
ros de sinaturas entre os vici
ños, e o Sábado 20 de Xanei
ro ás seis da tarde haberá un
ha manifestación dentro desta · 
área comercial. Sobre o rendi
mento dos traballadores, que 
dispuñan dun contrato indefi
nido ligado á limpeza <leste 
centro comercial, Noceda ex
plica que dos dezaseis, entre 
os oito afectados se daban os 
níveis máis altos.• 
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Na Galiza só un rapaz ingresou nun deles tras sair da cadea 

As 'reeducación' na Leido Menor.bate 
coa falta de centros 
-0- A. ESTÉVEZ 

Alomenos no papel, a Leido 
Menor, que entrou en vigor o 
Sábado 13 de Xaneiro mellara a 
situación do xóvenes que co
meten delictos. Aumenta a 18 
anos a idade penal -agora esta
ba nos 16- e formula "automa
ticamente" a excarcelación de 
cento dez rapaces, oito na Gali
za, que quedan en liberdade ou 
pasan a centros de internamen
to. Na consellaria de Família, 
Muller e Xuventude aseguran 
ter méios para acoller aos 
menores pero, polo de agora, 
só un rapaz transladouse do 
cárcere a un centro. A per
gunta que se tan xuíces e fis
cais é se na práctica se pode
rán colmar os obxectivos da lei. 

Obxectivos que queren substituir 
o castigo pola reeducación ~ que 
queren rematar coa reincidéncia 
nos delictos. Se o recluso ten 
menos de dezaoito anos e leva 
máis de seis meses en prisión 
preventiva debe sair nas 48 ho
ras seguintes da entrada en vigor 
da lei. Este é un dos pontos que 
marca os casos máis polémicos, 
por exemplo os das duas rapa
zas de San Fernando, que mata
ron a sua amiga de 16 anos a 
coiteladas. Elas foron unhas das 
primeiras en sair a rua coa che
gada da nova lei, xunto ao rapaz 
de Múrcia que cunha espada sa-

murai matou aos seus pais e a 
sua irmá Terán que esperar xuí- • 
zo e, ainda que sexan condea
dos, cumprirán a sua pena nun 
centro de internamente. Se o xuiz 
decide que sexa nun centro pe
chado, a condea máxima, para 
os maiores de 16, é de dez anos 
en delictos de máxima gravidade. 

No País Basca numerosas orga
nizacións nacionalistas manifes
táronse contra o apartado que a 
lei fai para delictos de "terroris
mo". Unhas das razóns é que 
"en Madrid queimar un contedor 
implica unha multa de vintecinco 
mil pesetas, mentres que se se 
queima en !ruña impóñense 
condeas de até oito anos". Asi
mesmo reseñaron que nen co
misarias nen cuarteliños dispo
ñen de dependéncias para me
nores como estabelece a lei. 

Que acontece na Galiza? Na con
sellaria de Família, Muller e Xu
ventude, da que dependen os 
centros de internamente, aseguran 
estar preparados para aplicar a no
va lei. Nesta primeira fase de apli
cación da lei, son nove os rapaces 
entre 14 e 17 anos que ven revisa
da a sua situación, sexa porque xa 
teñen condea no cárcere ou se 
atopan en prisión preventiva. Esta 
primeira fase é a que se leva a ·ca
bo con maior premura. Sen em-

• bargo, segundo o gabinete da con
sellaria só un dos xóvenes :transla-

douse da cadea a un centro. "Non 
podemos confirmar nengun máis 
xa que os xuíces están estudando 
o resto dos casos'', din. 

A conselleira Manuela López 
Besteiro anunciou a posta en 
marcha dun centro de menores 
en Ourense, e o ministério de 
Xustiza a construción de dous 
xulgados de menores, en Lugo 
e Ourense, cidaqes que care
cian deles, e a criación de oito 
novas prazas de fiscais. López 
Besteiro asegura que o seu de
partamento leva dous anos pre
parándose para esta lei e que 
se ''vai poñer en practica progre
sivamente sen problemas". 

Sete centros 

A consellaria dispón de sete cen
tros para a acollida dos men·ores. 
En Monteledo, cun centro de réxi
me pechado que canta con 20 
prazas. Palavea, Rábade, Monte
alegre e Pontevedra cantan con 
centros de réxime aberto ou se
miaberto con 82 prazas en total e, 
por último, Vigo e Ourense aco-

. llen os de tratamento terapéutico 
con trinta e catre prazas. En total, 
segundo a directora de Família, 
son 146 prazas, insuficiente para 
a aplicación total da lei, pero 
abondan para os primeiros pasos. 

Outra das navidades, de ai que 
tamén se reforce o número de 

Dous anos para os presos entre 18 e 21 anos 
Non son estes primeiros ca
sos, os que afectan a rapaces 
entre 14 e 17 anos, os que 
van causar máis problemas. A 
propria Teresa Rei, directora 
xeral de Família da Xunta, ad
mitiu que son as seguintes fa
ses, especialmente ás que 
atinxen aos reclusos entre 18 
e 21 anos, que tiveran cometi-

do delictos cando menores as 
que conlevarán maiores difi
cultades de aplicación. 

Rei agradeceu a moratória de 
dous anos estabelecida pola 
lei nestes casos, xa que enten
de que a revisión dos casos 
destes .reclusos vai ser traba
llosa. Primeiro hai que revisar 

as condenas de persoas que 
cometeron delictos cando con
taban entre 16 e 18 anos, para 
o cal os xuices dispoñen de 
dous meses para analizar caso 
por caso. Posteriormente tóca
lles aos reclusos con idades 
entre os 18 e os 21 .anos que, 
segundo lnstitucións Peniten
ciárias, son 11 o na Gali~a. + 

fiscais, estriba no papel destes 
como instructores dos delictos 
de menores en troques dos xui
ces, como viñé~. acontecendo até 
agora. A administración de Xus
tiza aspira a que, primeiro no te
rreo dos delictos de menores, 
pero nun futuro neutros ámbitos, 
sexa o fiscal quen asuma a ins
trución dos casos. 

lnviábeis o~non? 

As penas máximas que estabele
ce a Lei do Menor poden chegar 
aos dez anos nos casos ·de extre
ma gravidade ou de terrorismo, 
nestes últimos estabelecerase un 
xulgado de menores na Audiéncia 
Nacional. Pero hai unha morea de 
medidas estabelecidas cuxo cum
primento xuíces e fiscais ven con 
preocupación. O texto estabelece 
o réxime semiaberto en centros, o 
réxime aberto, realizando activida
des fóra, o intemamento terapéuti
co e o tratamento ambulatório, pa
ra toxicómanos ou alcoólicos, máis 
a asisténcia a un centro de dia 
-será a família quen asuma a car
ga de novo-. Compartir, na Coru
ña, Cáritas, en Santiago, Dignidad, 
en Lugo, e Arela, en Vigo son os 
catre centros cos que conta a con
sellaria e que suman 44 prazas. 

A lei tamén preve o interna
mento de fin de semana, liber
dade vixiada estabelecida nas 
senténcias, convivéncia cunha 
persoa, cunha família diferente 
á sua ou nun grupo educativo, 
realización de tarefas "en bene
f í cio da comunidade", activida
des socioeducativas de reinser
ción, a simples amonestación 
do xuíz e a privación do permiso 
do conducir. Todas estas medi
das son as que fan que comuni
dades como Canárias ou Anda
lucia e máis de trinta ONGs refí
ranse a un investimento necesá
rio de 43.000 millóns de pesetas 
frente aos 4.000 que pon riba da 
mesa o ministério de Xustiza. + 
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Pedro Saco moi r~lacionado con New Consulting, 
co Instituto de lnvestigacións Tecnolóxicas e con galimarket.com 

O Laboratório de Sistemas da Universidade de Santiago 
. realiza traballos para a empresa dun dos coordenadores 

-0- H. VIXANDE 

O Laboratório . de Sistemas da 
Universidade de Compostela 
desenvolve as páxinas electró
nicas de Galimarket para a em
presa New Consulting, vence
llada a un coordenador do seu 
departamento de Multimedia. 
Por outra banda, as empresas 
galegas na internet acusaron a 

· várias institucións públicas de 
competéncia desleal na rede. 

Dase a circunstáncia de que un 
dos coordenadores da equipas 
de investigación do Laboratório 
de Sistemas da Universidade, 
Pedro X. Saco López, forma 
parte, ao tempo, da equipa bási
ca de New Consulting. 

O negócio consiste en que os 
once investigadores do grupo de 
Multimédia, Análises de lmaxes 
e Realidade Virtual do Laborató
rio de Sistemas, coordenado por 
Pedro Saco e Xulián Flores, de
senvolven produtos para a em
presa coa que está relacionado 
Pedro Saco. O argumento em
pregado para isto baséase en 
que se trata de investigación 
máis desenvolvimento, ainda 
que os traballos realizados son 
quen de desenrolalos alomenos 
vinte empresas privadas do naso 
país, o que priva ao traballo do 
Laboratório de Sistemas da cua
lidade fundamental da definición 
do l+D, que é que non teña pa
rangón no campo comercial. 

A relación entre galimarket.com, o 
Laboratório de Sistemas da Uni
vers idade Compostelá e New 
Consulting é tan estreita que che-

ga á confusión de papeis. Pedro 
Saco é o webmanagerde galimar
ket.com, un proxecto desenvolvi
do polo Laboratório de Sistemas e 
coordenado por New Consulting, 
Soc.iedade Limitada propriedade 
de Xurxo Novoa -que figura como 
persoa de contacto en galimar
_ket.com ainda que ao parecer a 
relación cortouse recentemente
e na que Pedro Saco aparece co
mo integrante da equipa básica. 
Ademais, New Consulting forma 
parte do grupo de firmas que 
apoian a galimarket.com. 

Galimarket.com recebe unha sub
vención da Xunta para oferecer 
uns servizos que compiten coa 
empresa privada e con outras ins
titucións públicas, pero a un prezo 
moi inferior. Parte destes traba
llos, como o desenrolo de páxinas 
electrónicas,-son os mesmos que 
realizan New Consulting e o Lq.
boratório de Sistemas da Univer
sidade Compostelana, polo que é · 
difícil determinar se un traballo 
encarregado a New Consulting é 
realizado por esta empresa ou 
pola Universidade. Ademais, a 
páxina de New Consulting desen
volveuna .o Laboratório de Siste
mas da Universidade de Santiago 
de Compostela. Asi, Pedro Saco 
coordenou un proxecto do grupo 
Multimédia do Laboratório de Sis
tema que consistiu no desenvolvi=
mento da web de New Consul- · 

-ting, na que participa o próprio 
Saco. En outras patabras, ~a Uni
versidade pagou a Pedro Saco 
para que desenvolvese un pro- _ 
xecto para a sua empresa. 

Na Base de Datos Oficial de do
m ínios, a relación aparece moi 

ben referenciada ; o domínio 
www.galimarket.com figura re
xistrada a nome de New Con
sulting, o contacto administrati
vo é Xurxo Novoa Alcaraz e o 
contacto técnico é Xose Manuel 
Ferro en nome da Universidade 
de Santiago de Compostela. 

Competéncia desleal 

Por outra banda, galimarket.com 
é un portal financiado por várias 
entidades, como a Consellaria 
de lndústria e Comércio, e que 
está moi relacionado coa Confe
deración de Empresários e co 
Instituto de lnvestigacións Tec
nolóxicas, ademais de New Con
sulting. Como portal, ten duas 
actividades principais: a presta
ción de servizos na internet e o 
comércio electrónico como cen
tro comercial. Tanto nun aspecto 

Comarcas de Galicia e Pazo Golego ofere
cen produlos semellanles e fanse c¡ompetén
éia entre elas e outras páxinas privadas. 

como no outro oferecense os 
mesmos servizos que outros 
portais públicos e privados. 

Na prestación de servizos na in
ternet, galimarket.com oferece 
residéncia de páxinas, correo 
electrónico e desevolvimento de 
páxinas web a prezos moi bai
xos. Algo que tamén está a ofre
cer o Parque Tecnolóxico de 
Galiza de xeito gratuito. 

No comércio electrónico, Galimar
ket (galimarket.com) compite con 
Pazo Galega (pazogalego.com, 
do Parque T ecnolóxico de Ouren
se) e Comarcas de Ga!iza (co
marcasdegalicia.com, da Secreta
ria Xeral de Planificación e De
senvolvimento Comarcal) . As tres 
venden alimentos e artesania e 
fanse competéncia entre elas e 
ás empresas privadas. 

A asociación de empresas ga
legas na internet, Eganet, denun
ciou recentemente a competén
cia desleal que supuñan as acti
vidades tanto no comércio elec
trónico como na prestación de 
servizos na rede, pasto que hai 
empresas privadas que realizan 
as mesmas actividádes pero que 
non cantan con axudas públicas. 

O secretário de Desenvolvimen- . 
to Comarcal, André Precedo, 
asegurou que "a nosa·web está · 
a ~poiar a artesáns e pequenos 
empresários que de nengun mo
do acederian á rede". Mália a 
aseveración, vários dos arte
sáns que aparecen en Comar
cas de Galiza son clientes dou
tras empresas privadas na inter
net desde hai anos.• 

18 DE XANEIRO DE 2001 

Debate no Covelo 
ao redor da problemá~ca 
do lobo 

Debater e coñecer a situación 
actual do lobo tanto na Galiza 
como no resto da península e 
aterecer propostas tendentes 
á conservación da espécie, 
son alguns dos obxectivos 
das /1 Xornadas sobre o Lobo, 
que se desenvolven no Cove
lo os dias 26 e 27 de Xaneiro. 
O programa comeza o 
Venres cunha charla ás tres e 
media na que o biólogo Pedro 
Alonso ex[>licará aos alunos 
de secundária do Covelo o 
comportamento e os hábitos 
do lobo, para despois, ás seis 
da tarde, no centro social de 
Maceira, comentar a proble
mática da sua conservación. 
O Sábado proxectarase un 
documental á seis para pasar 
a unha mesa redonda, tamén 
en Maceira, na que participan 
Felipe Baldés, do grupo Hábi
tat da Coruña, Francisco Ca
rro, biólogo, Xose Manuel Pu
ga, do Sindicato Labrego, Xu
lio Vázquez Oomínguez, se
cretário da Asociación de Ga
deiros do Covelo, Xosé 
Manuel Femández Ruibal, 
presidente do coto de caza de 
Godóns, e un representante 
da consellaria de Méio 
Ambiente.• 

Mocidade e 
a construción nacional 
nas xomadas da AMI 

Até o 18 de Xaneiro desen
vólvense as /11 Jornadas da 
Mocidade Galega, organiza
das pola AMI na Faculdade 
de Xornalismo ba.ixo o lema 
"Debatendo o presente, 
construíndo o futuro: enxer
gando a liberdade". Come
zaron o 15 de Xaneiro cun
ha conferéncia ao redor das 
drogodependéncias. O futu
ro da música foi debatido o 
Martes 16 con integrantes 
de grupos máis 
representantes de distribui
doras e da Asociación de 
Músicos en Lfngua Galega. 
Francisco Sebio, da CUT, e 
Bautista Vega, da CIG, tala
ron do sindicalismo 
nacionalista o Mércores, e 
Miguel García e lzaskun Ga· 
larza pechan as xornadas o 
Xoves 18 cunha conferéncia 
sobre o papel da mocidade 
na construción nacional.+ 

Visitante n2 200.000 
para o museu 
do Castro de Viladonga 

Chegou o 30 de Decembro 
do 2000 o visitante número 
200.000 ao museu do Castro 
de Viladonga, aberto en No
vembro de 1986 no concello 
de Castro de Rei e dirixido 
por Felipe Arias. Ademais 
ven de editarse a publicación 
Un día no Castro de Viladon
ga, pola Asociación de Ami
gos do Museu en colabora
ción coas Brigadas en 
Defensa do Património Chai
rego, e na que através de 
debuxos e breves textos 
amasa a riqueza deste xace
mento. Será distribuído entre 
os escolares que visiten o 
museu.+ 
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O Celta atravesa a sua piar crise desde 1997 

As pantasmas do descenso pairan outravolta 
sobre Balaídos 
*CÉSAR LORENZO GIL 

Lonxe de máis parecen estar 
aqueles tempos nos que o 
Celta era exemplo de bon 
xogo en toda Europa. Esque
cidos e con balor ficaron os 
bons intres de futbol que a 
equipa viguesa deu para a 
história na liga española e 
na Copa da Uefa. A forte cri
se de resultados que atrave
sa o conxunto galego volveu 
abrir as campas das pantas
mas do descenso, soterra
das no profundo desde 1992. 

Arestora, o Celta está a tres 
pontos dos postos de descenso 
á segunda división. O cadro de 
xogadores que dirixe o arago
nés Víctor Fernández confir
mouse como a gran decepción 
do campionato e a sua traxectó
ria negativa lembra moito á que 
sufriron outras equipas de alto 
orzamento, como o Atlético de 
Madrid ou o Bétis, agora na ca
tegoría inferior. Por que o Celta 
se atopa neste burato se só hai 
un mes aínda se pensaba en 
loitar polo título de liga? 

O último mes foi un precipício 
sen fundo para o Celta. Desde o 
triunfo colleitado diante do Má
laga -cun gol en tora de xogo-, 
os celestes non conseguiron ga
ñar tres pontos dunha soa vez. 
Velaí o principal problema do 
balompé : os resultados. Baixo 
este tópico, adestrador, presi
dente e xogadores quixeron ex
plicar o fundo e a forma da cri
se. "Cando o balón non quere 
entrar , calquer comentário so
bra", afirmou o máximo dirixente 
do club, Horácio Gómez. 

Mais a realidade é que a xeira 
negativa ten unhas orixes espe
cíficas e uns responsábeis. Cer
to é que no deporte toman forza 
conceptos como o azar e o con
torno, mais coa estatística na 
man, o lóxico é que as escadras 
con maior investimento e mellor 
xestión poidan manter os seus 
obxectivos. Cando un proxecto 
falla é nestes dous pontos onde 
seguramente está o problema. 

Como en calquera crise de re-

sultados, o primeiro acusado foi 
Víctor Fernández. Sobre as 
suas costas sempre pesarán as 
culpas pola pobre imaxe dos fut
bolistas ao seu cargo e desde a 
maioria dos meios galegos crití
case o xeito co que encarou es
ta tempada. Paradoxalmente, 
para os xornalistas deportivos 
de Madrid, Fernández segue a 
ser un adestrador modélico e 
con gran carisma, non causante 
senón prexudicado pola situa
ción actual. 

A mansión sen alicerces 

O consello de Administración do 
Celta rematou o milénio adqui
ri ndo unha histórica mansión 
perto do Castro, en Vigo, para 
convertela na sua sede social. 
Horácio Gómez cumpria así un
ha das suas promesas cando 
decidiu facer unha ampliación 
de capital no pasado verán. Da
quela, adicouse con urxéncia a 
comprar xogadores que abafa
sen o intento de motin entre o 
accionariado. A suposta fortale
za deportiva, precisa para man
ter o estátus empresarial, sal
voulle a cabeza. Hoxe demós
trase que a xestión non foi a 
idónea. 

Gómez fixo o ridículo diante da 
opinión pública ao final da pasa
da campaña. O Celta, lago dun
ha recta final de liga ben triste, 
ficou tora da Copa da Uefa e a 
figura de Fernández acabou moi 
danada. Loitas económicas e 
políticas criaron unha forte divi
sión no seo do club respecto á 
necesidade de renovar ou dei
xar marchar o adestrador. O za
ragozano procurou novas aires 
mais non os achou. O seu re
presentante estivo en perma
nente contacto co entón presi
dente do Madrid, Lorenzo Sanz, 
para colocalo no banquillo bran
co. Para logralo, Fernández deu 
novamente o pulo aos meios 
estatais, grácias ao posta de co
mentarista da Eurocopa de Ho
landa é Bélxica. Nese momento, 
cando · o chamaba o presidente 
do Celta, sempre comunicaba. 
O teléfono estaba só libre para 
as liñas procedentes do Ber
nabeu. Mais, ao final, Sanz con-

fiou novamente en Vicente del 
Bosque e Víctor Fernández tivo 

- que asinar co Celta. O vestiário 
agardaba intranquilo o seu re
greso. 

Por primeira vez na década, 
moitos xogadores criticaro·n o 
xeito de traballar de Fernández 
a pasada tempada. Dos disiden
tes, só permanece Goran Djoro-

vic, mercé á sua moita calidade 
e ao seu interese de seguir en-. 
tre a elite do futbol europeu de 
cara á sinatura do seu derradei
ro gran contrato (o iugoslavo vai 
para os 30 anos). Revivo, Ma
zinho e Dutruel deixáronlle a ca
sa libre de protestas, mais outra 
vez o preparador non soubo cal
már a treboada que el mesmo 
provocou.+ 

Víctor Fernández, adestrador do Celta desde 1998. 
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O FÍO DA LINGUA 

Pexegos e 
. 

ame1xas 

O pexegueiro é unha árbore 
que, no dicir dos especialistas, 
presenta distintas variedades, 
das que podemos constatar en 
Galiza o pavieiro, o abrideiro, 
o xilmendreiro, o albercheiro e 
outras. Parece que a especie é= 
orixinaria de Persia, e así o re
colle o seu nome científico. A 
palabra latina para denomina
lo era persicus, da que provén o 
nome galega, xa sexa coa va
riante máis fiel á pronuncia e 
acentuación latina (pésego) ou 
coas variantes mais alonxadas 
(pexego, prexego). Igual orixe 
ten o nome da herba pexegueira 
que podemos atapar denomi
nada co cultismo persicaria. 

En francés, a palabra derivada 
de persicus é peche que se lle 
aplica ao melocotón. O motivo 
é que esta froita é outra varia
dade da especie da que estamos 
a falar. A palabra melocotón 
procede do latm malu cownium 
que denominaba o marmelo. 
Xa falamos noutra ocasión do 
marmelo e de cómo a palabra 
marmelada pasou dende o por
tugués a distintas linguas. 

E xa que tratamos de froitas e 
de países do Oriente ben afas
tados de nós, diremos que o 
nome da ameixa ten a súa ori
xe en Damasco pois procede, 
mediante unha complicada 
evolución, da palabra damas
cena. Máis doado é recoñecer 
a procedencia doutras froitas 
polos seus nomes no caso do 
xaponés ou do paraguaio. 

Distintos nomes de froitos, ár
bores, plantas ou animais exó
ticos foron adaptados dende as 
súas linguas orixinais ao portu: 
gués polos navegantes lusos e 
pasaron gespois ás linguas eu
ropeas. E o caso de banana, 
bambú, mangostán, mango, co
pra, tapioca, xaguar ou cobaia. 
Outras veces foron os portu
gueses os que lle impuxeron á 
planta, froito ou animal un no
me procedente da súa propia 
lingua; é o que aconteceu con 
coco que recibiu esa denomina
ción en lembranza da cabeza 
do coco co que antes se asusta
ba aos nenos (e que en galega 
preferimos chamar co aumen
tativo cocón, relacionado evi
dentemente coa coca das fes~as 
de Redondela e Santiago) . . 
Igual ocorreu con col:rra, nome 
xenérico de todas as serpes en 
galegoportugués que se lle apli
cou tamén a , unha especie des
pois coñecida en distintas lin
guas con esa denominación. 

E volvendo ao país polo que 
comezabamos este artigo, di
remos que tamén se lle atribúe 
·unha orixe persa á persiana 
(ao obxecto, non á palabra) 
que entrou· na nosa lingua 
procedente do francés (a pala
bra, non o obxecto). • 
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AbstenQao Rondou os so01; 
Jorge Sampaio reeleito presidente de· Portugal 
* G. NUNO DE FARIA I PORTO 

Confirmou-se o receio que to
dos os candidatos as eleic;oes 
presidenciais portuguesas 
manifestaram no decurso da 
campanha, ou seja, os portu
gueses votam cada vez m.e
nos e a abstenc;áo vai anti
gindo níveis preocupantes. 

Apesar deste cenário, dos 
8. 739.376 inscritos votaram 
4.450.361. Jorge Sampaio conse
guiu a sua maior votac;áo de sem
pre (55,8%), deixando os restan-

. tes candidatos a grande distancia 
e a saber: Ferreira do Amara! 
(PSD) 34,5%, António Abreu 
(PCP) 5, 1 %, Fernando Rosas 
(Bloca de Esquerda) 2,98% e 
García Pereira (MRPP) 1 '5%. 

A despeito da abstenc;áo verifi
cada, cuja índice é o máis ele
vado que se regista em ·eleigóes 
presidenciais, Jorge. Sampaio 
fez questáo de relevar a legiti 
midade da sua reeleic;áo, numa 
crítica directa aos que, e desde 
lago, pretenderam valorizar os 
numeras da abstenc;áo, subesti
mando, assim, o resultado al
canc;ado pelo vencedor. 

Esse aspecto ·foi referido pelo 
presidente reeleíto na breve de
clarac;áo que proferiu, minimi
zando o factor abstenc;áo ao de
clarar que o importante é con
vencer os portugueses de que 

Jorge Sampaio. 

no futuro o apoio ·ao sistema vai 
ser maior. "E um problema de 
todos nós. Prefiro real9ar a vitó
ria incontestável que obtive. Se
rei como sempre fui o presiden- . 
te de todos os portugueses. Ser 
próximo dos cidadáos, atento 
aos seus problemas, d~cidido e 

interviniente sem abdicar de 
nenhum dos meus poderes 
constitucionais.Quero sacudir a 
resignagáo e a inércia." 

Ainda sobre a abstengáo o pri
meiro-ministro António Guterres 
atribúiu a fraca afluéncia dos 

portugueses aos locais de ~oto 
ao facto das presentes elei~es 
presidenciais "terem um ve~ce
dor antecipado", náo deixando 
de reconhecer que este compor
tamento do 'eleitorado luso 
constituí urna alarma pare:~ os 
políticos "um sério _aviso dm~ ci
dadáos contra a politiquice je a 
pequena qüerela alimenta~as , 
por certos políticos e alguma: co
mu nicac;áo social" 

A esquerda e a direita 
do Vencedor 

Se olharamos para estes r~sul
tados eleitorais numa persp cti
va de blocas, a esquerda sai 
inequívocamente vencedora. 

Mas, e neste ambito, o candi(lato 
do Partido Comunista Portugués 
(PCP), António Abreu, tal cqmo 
se esperava é o mais prejur,'ica
do, pois ficou a cerca de me de 
(5%) do resultado obtido elo 
PCP (9'6%) nas eleic;óes legi~lati
vas. Dos 400/500 mil votos PCP, 
António Abreu recebeu 221.CDOO. 

Seja como for, o PCP acabou, e 
em circunstacias nada fác~· is, 
por fixar o seu eleitorado. É er
to que parte do seu eleitor do 
optou por votos nulos e brancas 
-cerca de 3% no total-, por Jor
ge Sampaio e também, embora 
de forma pouco sigñificativaJ' pe-
1 o candidato do Bloca de Es
querda, _Fernando Rosas ( %), 

- subindo um ponto percentual 
em relagáo as legislativas de· 
99. O grande descalabro surge 
no centro-direita, cujo candidato 
Ferreira do Amaral (PSD
CDS/PP) obteve "a maior derro
ta de sempre", ou seja, muito 
áquem do somatório PSD/PP 
nas legislativas(cerca de 50%). 

Ataques incomprensiveis, intri
gas e ressentimentos foi o que 
caracterizou o trabalho conjunto 
da:s duas torgas político-partidá
rias, com os sociais democratas 
com muitas razóes de queixa do 
líder dos populares, Paulo Por
tas, a quem acusam de boicote
ar, permanentemente, a candi
datura de Ferreira do Amara!. 

Nestas eleigóes observaram
se vários boicotes de popu
lac;óes do interior do país e pe
los motivos de sempre: falta 
de condic;óes de habitabilida
de, estradas e outras infraes
truturas deficientes. 

Jorge Sampaio vai para o se
gundo e último mandato como 
supremo magistrado da Nagáo. 
Os portugueses aguardam que 
venha a ser mais interveniente 
no que respeita á utilizac;áo dos 
poderes que lhe sao conferidos 
pela Constituic;áo da República, 
concretamente no que concerne 
a urna maior fiscalizac;áo a ac
tuac;áo do Governo (PS) presidi
do por António Guterres.+ 

NOVIDADES INFANTIS DE A NOSA TERRA 

Os Bolechas xogan co orde·nador Os Bolechas teñen medo O lobo sen rabo (Contos Populares) 

Os Bolechas mercan roupa Os Bolechas van polo rua Xan sen coidados (Contos Populares) 
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Decidiu en 1997 'facer da loita contra ETA unha das principais bazas electorais'· e 
implantar un 'nacionalismo de Estado' 

Un documento do PP mostra como aproveitar 
o terrorismo para desgastar ao nacionalismo 
*A. EIRÉ 

Aproveitar o terrorismo para 
desgastar o nacionalismo e fa
cer da loita policial contra ETA 
a sua principal baza eleitoral, 
implantar un nacionalismo de 
Estado, uniformizar o ensino 
da história ou minguar o ensi
no das lfnguas autóctonas, 
son estratéxias que quedan 
claramente definidas nun do
cumento conxunto elaborado 
polo Partido Popular do País 
Basco e o Partido Popular de 
Catalunya nunha reunión cele
brada o 21 de Outubro de 1997 
en Bilbo, ao que tivo acceso A 
Nasa Terra. Nel aparecen no
mes e apelidos como Femado 
Savater e Jon Juaristi como 
importantes colaboradores. 

un "claro auxe mediático do par
tido". Apóntase como signos da 
revalorización ·da cultura espa
ñola a construción de prazas ·de 
tauros como a de Donostia. 

En Catalunya valoran como posi
tivo as iriici~tivas momas que es
tán a xurdir contra "a imposición 
do catalán, que abrazan con fer
vor o concepto de España e os 
valores españois". O PP de Ca
talunya aboga no documento por 
un achegamento "ainda máis es
treito se cabe" coas asociacións 
que traballen "neste liña na área 
da língua" como a Miguel de 
Cervantes, a Asociación para a 
Toleráncia ou CADECA, que "de
ben de contar con apoi.o finan
cieiro por parte do partido, supe
rior ao actual". Afirman tamén 
que deben de entablar relaccións 
máis estreitas con entidades co
mo o Foro Babel que, "mália a 
estar na órbita comunista-socia
lista, traballan no mesmo senso 
eco mesmo espírito". 

O PP procura polarizar ao seu 
carón o "sentimento de repulsa 
a ETA e aos nacionalismos" 
cunha "explotación intelixente e 
medida das coxunturas que se 
nos apresentan". Asi definen a 
sua estratéxia nun documento 
asinado en 1997 polo PP das 
Vascongadas e o PP de Cata
lunya. Cal é está coxuntura fa
borábel? Nen máis nen menos 
que o terrorismo de ET A. Asi, 
acordan ''facer da lo ita anti ET A 
unha das principais bazas elei
torais do partido, sacando o má
ximo proveito posíbel do clima 
cada vez máis antibasco 
existente na sociedade españo
l a e adoptando unha actitude 
claramente contemporizadora 
ante a existéncia do terrorismo". 

Carios lturgaD:, adail basco do PP, foi un dos redactores do documento antinacionalista. Tamén propoñen como liña de 
traballo a de fomentar os contac
tos coas Casas Rexionais, pero 
apontan as deficiéncias "ainda 
existentes no control dos medios 
de comunicación en Catalunya, -
onde o PSC-PSOE exerce unha 
supremacia case monolítica ante 

A aposta do PP está "enteira
mente baseada na via policial, 
que rechace as iniciativas de 
grupos como Elkarri, pois ten
den a sacarlle protagonismo ao 
proxecto Popular". 

Neste documento do PP, afír
mase que este partido ten, xun
to co PSOE e IU, "o deber de li
derar o firme proceso de implan
tación do sentido de respeito á 

identidade española, para o cal, 
considérase necesário aprovei
tar as condicións favorábeis pa
ra avanzar no desgaste do dis
curso nacionalista". 

Ensino da história e 
das línguas autóctonas 

Para afondar nesta dirección o 
documento propón, entre oútras 
medidas, a de "correxir o enfo
que nacionalista que actualmen
te se está a dar á educación nas 
comunidades basca e catalana, 
através de directrices que insis
tan na necesidade de adoptar e 
priorizar critérios uniformistas e 
unitaristas na impartición da 
História de España". 

Así mesmo, propón "introducir 
medidas que contrarresten a 
tendéncia cara a xeralización da 
educación" nos idiomas autócto
nos. No caso basca tratan de 

por en marcha medidas "para 
frear a implantación do modelo 
D" (lembrese a campaña desa
tada contra das ikastolas). 

Outra das propostas é contactar 
cos "intelectuais locais" que co
mezan a repudiar ao nacionalis
mo e aceitan non só o senti
mento español senón a necesi
dade de contrarrestar o "na
cionalismo local coa implanta
ción dun nacionalismo de Esta
do". Neste senso citan a Jon 
Juaristi e Fernando Savater co
mo "casos dignos de mención". 

Tamén valoran "moi positiva
mente" a evolución dos meios 
de comunicación , "apontándose 
a particularidade de contar no 
País Basco co apoio do máis 
potente grupo de prensa escrita 
(Grupo Correo)". Afírmase ta
mén qu~. despois da .• morte de 
Miguel Anxel Blanco percébese 

o desespero, todo sexa dito, do 
mundo catalanista". 

O daquela secretário xeral do PP 
en Cat_alunya, Fernández Díaz, 
comprometeuse a entregar un in
forme aos seus compañeiros 
bascas sobre as iniciativas que 
levaron a cabo para provocar "re
accións favorábeis para os inte
reses de España e do PP, sobre 
todo entre a povoacíón emigrada 
residente en Catalunya". 

Neutra orde de cousas, trasmíti
selle á dirección nacional do PP 
o "extremo inconveniente" a pro
ceder á devolución do patrimó
nio histórico a partidos como o 
PNVou ERC.+ 

Militares 
Pode un Govemo admitir impudicamente a 
sua subordinación informativa respeito do po
der militar e non pasar nada en absoluto? Co
mo cabe cualificar un réxime político onde o 
principal partido da oposición na cena estatal 
non fai cuestión (casus belli, e nunca mellar 
dita) <leste asunto? Calé o verdadeiro grao de 
control democrático sobre o neocolonialismo 
militar que se está a verificar na Europa fron
te aos nosos fuciños (Balcáns)? Lembra al
guen a Javier Solana? É Tony Blair algo máis 
que un simpático delegado do govemo USA 
en Europa, primeiro sobas ardes de Clintori e 
agora sob as de Bush-Colin Powell? 

Dician os clásicos do marxismo que o poder 
real nos Estados de natureza burguesa era o 
poder militar, isto é, o monopólio da violén
cia que se. arroga o Estado nas sociedades 
pretensamente civilizadas. 

Lembremos várias causas: 

1. A coerción que o poder militar español 
empregou para condicionar a elabor~ción da 
Constitución española. 

2. A coerción que o poder militar español 
non duvidou en empregar para condicionar a 
evolución política do réxime democrático 
xurdido após a marte do ditador fascista (23-
F entre OtJtros fitos). 

3. A coerción con que o poder militar 
transnacionalizado e unipolar (OTAN) con
diciona dinámicas políticas internas de Esta
dos soberanos baixo a coartada da interven
ción humanitária (desde Nicaragua até Líbia 
pasando por !raque e Xugoslávia). 

4. . A coerción con que ese condicionamen-

t~ militar se expresa: emprego de uránio em
pobrecido nunha misión de carácter humani- . 
tária. lsto é, para que os sérbios non limpen 
etnicamente aos kosovares, que mellar e.cusa 
que gasearmos a sérbios e kosovares xuntos. 

5. O xeito en que se produciu a integra
ción final do Estado español na estrutura mi
litar integrada da OTAN: desconsiderando o. 
resultado do referendo, cuxa convocatória foi 
recoñecida por Felipe González como o 
maior erro da sua carreira política. 

É-lle fundamental aos promotores da conti
nuidade do status quo que se asuma como na
tural a- hierarquización dos poderes. O Execu
tivo non só está a cuestionar a lexitimidade 
do poder xudicial (caso Liaño), mais tamén 
está a enviar a mensaxe de que por enriba del 
se acha a ponta do fusil. • 
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Puiol descarta 
unha rotura de CiU 

O presidente da Generalitat 
de Catalunya non ere que os 
rumores de rotura rematen 
por concretarse. "Seria un 
disparate", afirmou e 
lembrou que a coalición exis
te desde hai máis de vinte 
anos. Pujo! considera que o 
nomeamento de Artur Mas 
como primeiro conselleiro do 
seu governo non significa 
designar un sucesor. Por ou
tra banda, a secretária xeral 
de Unió Democratica de Ca
talunya, Núria de Gispert, ta-

- mén descartou calquer rotu
ra. Como suxeriu Pujol, a co
alición convén a .ambas for
zas e a sua separación trae
ria un futuro escuro tanto pa
ra Unió como para 
Convergencia. lso si, desde 
Unió reclámase un proceso 
de refundación. • 

Aznar reforza C® sua 
preséncia a homenaxe · 
a Gregorio Ordóñez 

Aos populares non lles 
sentou ben a homenaxe 
"en solitário" ao asasinado 
Ernest Lluch, e agora pre
paran para o 25 de Xaneiro 
un acto na memória de 
Gregario Ordoñez, o que 
tora presidente do PP en 
Guipuzcoa, no que vai par
ticipar a sua cúpula. Cúm
prense seis anos do S9U 
asasinato a mans da ETA. 
O mesmo presidente do 
Governe, José Mª Aznar, 
estará presente en Donós
tia, mália que o partido de
batiu a sua seguridade tras 
o atentado fallido o 9 de 
Xaneiro no cemitério de Za
rautz. Ali era homenaxeado 
a outro morto, o concellei
ro Jose Ignacio lruretago
yena. Aznar estará 
acompañado ademais do 
secretário xeral dos popu
lares, Javier Arenas, e do 
ministro do Interior e can
didato a lehendakari, Jaime 
Mayor Oreja. O PP negára
se a asistirá homenaxe ao 
ex ministro socialista Lluch 
ao entender que "vítimas 
son todas e non unha". • 

O Supremo condea a tres 
' . anos a un empresar10 

por vertidos a un rio 
Só unha senténcia anterror 
por delicto ecolóxico -de 4 
anos de cadea- supera á 
condea de 3 arios de prisión 
menor e unha multa de catro 
millóns de pesetas que o Tri
bunal Supremo ven de impo
ñer ao empresário de T arra
gona, Agustín Prieto. A em
presa Derivados de Minera
les y Metales adícase a 

· aproveitar os metais das ba
terías de combustión da au
tomoción. Os resíduos non 
recebian nengun tratamento 
e eran vertidos ao rio Anoia, 
afluente do Llobregat, e 
afectaron a un pozo do que 
se abastecian os viciños. A 
Audiéncia Provincial de Bar
celona condeárao a cinco 
arios de prisión, unha multa 
de sete millóns de pesetas e 
tres anos de inabilitación no 
sector.+ 
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Abdelcader Taleb Ornar 

'O povo saharaui só aceptará o futuro 
q~e · dite o referendo' 

-0- JUAN ARIAS 
SMARA (SÁHARA OCIDENTAL) 

Abdelcader Taleb Ornaré unha voz autorizada para explicar a situación do Sáhara. Foi un dos cinco fundadores 
do Frente Polisário, tivo ao seu cargo a carteira de Interior no governo exiliado e desempeñou durante anos a 
·presidéncia do Parlamento saharaui~ Na actualidade está considerado o número dous do frente independentista. 

Os informes e resolucións da 
ONU recollen ou omiten signi
ficativamente as manobras 
obstrucionistas de Marrocos 
contra a letra e o espírito do 
Plano de Paz aceptado por 
ambas partes en 1991, en tan
to se recoñece, ao tempo, a 
plena dispoñibilidade do 
Frente Polisario para resolver 
os temas pendentes. Non pa
rece razoable, entón, repartir 
ªº 50 por cento a responsabi
lidade ·do incumprimento das 
condicións de dito Plano? 

Un dos problemas que vén difi
cultando até agora a aplicación 
do Plano de Paz deriva do feito 
de que a ONU. non mantén un ha 
postura clara que indique- que 
parte vén obstaculizando o pro
ceso, xa que esto obrigaríao a 
adoptar sancións contra Marro
cos, e non parece que a ONU 
estea polo labor neste momen'
to. O organismo internacional 
non distingu_e entre agredido e 

agresor, unicamente valora que 
hai duas partes en conf lito e 
tenta buscar un entendimento 
sen consideirar o feito xurídico 
que leva consigo a posición de 
cadaquén. Nós ternos insistido 
en por que a ONU non ten unha 
postura forte dian'e das mano
bras dilatórias da parte agreso
ra. A resposta sempre xira en 
torno á aplicación do artigo 6 de 
Nacións Unidas. Por esta razón 
o proceso non puido avanzar. 

Dá a impresión de que a es
tratéxia de Marrocos logrou o 
seu obxectivo: paralizar o 
proceso de paz e, á vez, deter 
unha guerra gravosa para a 
economia marroqui e impopu
lar para a povoación, sen re
nunciar a consolidar a sua po
sición no território 

Hai que recoñecer que conse
guiron estes obxectivos, pero 
esto non vai durar, porque o Po
li sari o asinou o alto o fago a 

cámbio da· celebración do re
ferendo. Se o referendo non se 
celebra, a misión de Nacións 
Unidas no Sáhara xa non teria 
nengun sentido. A ONU está . 
aqui para organizar o plebiscito, 
non para frear os saharauis nen 
para defender os marroquis. Se 
a ONU se vai converter en de
fensor da preséncia marroqui no 
naso território, para os saha
rauis xa non haberia motivo nen 
xustificación para prolongar a in
vasión. O seu propio nome indí
cao: a Minurso significa Misión 
das Nacións Unidas para a Or
ganización do Referendo. Non é 
para outra causa. No caso de 
desviarse da súa misión, os sa
harauis tomarian a iniciativa e 
se liberariart de calquer compro
miso para buscar a mellar fór
mula de defensa dos seus direi
tos. Ao longo deste ano, todas 
as rexións militares do Polisario 
organizaron manobras para de
mostrar que nos estamos prepa
rando para a outra opción, se 

non hai un avance no proceso 
d~ paz. A partir dese momento 
a responsabilidade caerá total
mente sobre Marrocos. 

Dá. a sensación de que os re
presentantes saharauis ceden 

·continuamente nas nego
ciacións, mentras que os ma
rroquis non fan máis ca poñer 
pedras no camiño 

O obxectivo dos saharauis é li
berar o seu territorio. Ternos 
acept~do o referendo, seguros e 
confiados en que o seu resulta
do será favorábel .á independén
cia. Os marroquis tentan por to
dos os médios obstaculizar a 
sua organización. Nembargan
tes, tacemos todo o necesário 
para demostrar que si se pode 
celebrar. Todo o demais é se
cundario, xa que son os votan
tes quen van a decidir. Efectiva
mente, aceptamos condicións 
desfavorábeis, como a presén
cia da administracién ou o exér-
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cito marroqui no Sáha_ra ou a li
beración dun número determi
nado de presos para demostrar 
a nasa mellar vontade. Incluso 
ternos visitado os supostos sa
harauis que Marrocos pretende 
incluír no censo, trasladándonos 
a Marrakesh, a Rabat e a Fez, 
onde todo o mundo sabe que 
non hai saharauis. Actuando 
deste xeito . pretendemos quitar
lle a Marrocos calquer pretexto 
en contra do proceso. Asi e to
do, algunhas destas concesións 
contribuíron a mellorar a posi
ción do Frente Polisario en can
to movimento comprensivo, 
equilibrado, non estremista, que 
busca solucións pacíficas. As 
concesións, en definitiva, han 
verse desde unha perspectiva 
positiva. 

O secretario xeral da ONU, no 
seu último informe, dubida do 
éxito de novas reunións entre 
as partes, a menos que Rabat 
estea disposto a oferecer ou 
apoiar algunha devolución da 
autoridade governamental pa
ra os habitantes do território. 
Neste sentido, Marrocos pro
puxo conversas directas para 
buscar unha solución política 
en tanto se respecte a sua so
berania. Esta é a denominada 
Terceira Via, pola que se lle 
outorgaria ao Sáhara unha 
certa autonomia ,dependente 
do réxime alauita. Cal é a pos
tura do Frente Polisario ante 
este oferecimento? 

O Frente Polisario rexeitou no 
seu momento esta oferta porque 
a solución debe pasar exclusi
vamente pala celebración do re
ferendo. Este é o único camiño 
válido para o povo do Sáhara. 
Sábese que os 86.000 votantes 
identificados son favorábeis nun 
99 por cento á independéncia. 
Por iso Marrocos non o quere, 
porque sabe que a consul ta 
equivale á emancipación. 

Un Sáhara independente proba
belmente criaria unha desesta
bilización en Marrocos, sobre to
do despois da chegada do novo 
rei, e é a partir da proclamación 
de Mohamed VI cando se pro
pón esa saída intermédia. Esta 
idea foi rexeitada polo Frente 
Polisario na última negociación 
de Berlín, na que Marrocos se 
negou a discutir calquer aspecto 
relacionado coa celebración do 
plebiscito, oferecéndose a dialo
gar connosco unha solución 
partindo da soberanía de Marro
cos e respeitando a integridade 
do território. Esta posíbel solu
ción benefícia exclusivamente a 
Marrocos e o Polisário non está 
disposto a aceptala, xa que hai 
un Plano de Paz da ONU que 
hai que cumprir. Nengun país ' 
recoñece a soberanía de Marro
cos sobre o Sáhara e deben ser 
os saharauis os que decidan o 
seu futuro. 

Annan agrega que se non se 
producen avances, a Minurso 
deberia comezar a resolver os 
recursos pendentes no proce
so de identificación, pero con 
independencia do tempo que 
poida levar completalos. ¿Po
deria criarse unha situación 
de fatiga diplomática e un de
sinterese crecente da comuni
dade internacional? 

Este é un dos obxectivos que 
desde o principio ten perseguido 
Marrocos, pero nós ternos apre- · 
sentado suxestións para acele
rar os recursos e acadar resulta
dos inmediatos. Esto depende 
do persoal con que cante a 

(continua na páxina seguinte) __ _ 
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vén da páxina anterior) 

ONU. ·Ternos suxerido por 
exemplo que en ·lugar de abrir 
vintecincos oficinas se abran 
cen e deste xeito se poida ace
lera-la cuestión dos recursos. 

A ONU ten dito, e nesto esta
mos plenamente de acordo, que 
a revisión dos recursos non de
be converterse nun novo proce
so de identificación, senón que 
unicamente deben revisarse 
aqueles que achegaran novos 
elementos de estudo. Os marro
quinos apresentaron outra vez 
todos aqueles que no seu día 
foron rexeitados e isto vai en 
contra do procedimento. Nas 
mans da ONU está gañar tempo 
e evitar que transcorran tres ou 
catro anos gastando entre co
renta ou cincuenta millóns de 
dólares anuais. Claro que hai 

. q1..1en di que a Francia, por 
exemplo, benef ícialle máis sub
vencionar a preséncia da Minur
so no Sáhara que subministrar 
material bélico a Marrocos unha 
vez reanudada a guerra, pois 
neste caso o custo para os fran
ceses seria maior. 

No caso hipótetico de que as 
partes non aceptaran definiti
vamente as listas de votantes, 
poderían darse tensións den
tro do Frente Polisário, entre 
os partidários de buscar unha 
solución negociada e os que 
entenden que despois de tan
tos anos de espera só se po
de obter como recompensa a 
independéncia? 

Até agora non hai nengunha di
verxéncia nen diferentes pontos 
de vista sobre o obxectivo final, 
que é a independéncia. Sabe
mos que de Marrocos non pode
mos obter nada. A op inión 
maioritaria xorde da convenién
cia de chegar aos nasos obxec
tivos pala via pacífica, pero se 
esto non é posíbel maioritaria
mente estamos dispostos a vol
ver a tomar as armas. 

Avanzado o proceso e unha 
vez concluída a repatriación 
dos refuxiados saharauis. 
Contemplan vostedes a posi
bilidade de que Marrocos elí
xa un momento axeitado para 
a sua retirada do referendo 
alegando ter motivos que xus
tlf i cara n tal decisión, dado 
que con esta manobra o réxi
me alauiti\_ trataria de obrígar 
á comunidade internacional a 
aceptar unha situación de fei
to s consumados? Hai que 
pensar que unha vez que os 
refuxiados foran instalados 
nos centros de acollida situa
dos nos territórlos ocupados 
sería prácticamente imposíbel 
dar marcha atrás. 

Claro, todo é posíbel. Marrocos 
pode actuar asi, pero os saha
rau is ternos · pensado nesa 
eventualidade, e por iso unha 

- parte do exército estará acanto
nada en pontos determinados. 
O Frente Polisário vai conservar 
o seu material de guerra e a sua 
capacidade de mobilización. 
Esa actuación demostraría a fal
ta de solución ao conflicto e se
ria unha mostra máis da política 
de chantaxe e de incumprimen
to da sua palabra que vén utili
zando Marrocos. Esto, en canto 
concerne a nós; en canto á co
munidade internacional se daria 
unha situación de auténtico ridí· 
culo se aceptase ese .feito con
sumado, pois demostraría que a 
ONU non valeria para nada. 

Estados Unidos e Europa 
~l'Jl_Q~alJS~ a favor do Plano 

MUNDO 
ANOSATERRA 

'Se fosemos independentes, 
haberia un tratado de pesca definitivo' 
España mantén unha política 
de estado na que prima o in
terese polas boas relacións 
con Marrocos, moi condicio
nada polos seus intereses 
nos caladoiros de. pesca do 
banco sahariano, polos pro
blemas da emigración e o 
narcotráfico, sen esquecer o 
contencioso de Ceuta e Meli
lla. Se ben o governo espa
ñol insiste en que mantén 
unha postura de neutralidade 
e de apoio á celebración do 
referendo, é inevitábel definir 
esa neutralidade como relati
va, a pesar de que España 
ten contribuído con vários 
millóns de dólares para gas
tos der.ivados da consulta? 

Nós observamos que a política 
dos diferentes governos de Es
paña está condicionada por 
estes elementos, aínda que 
España se poderia liberar dal
g un s , como a utilización da 
pesca como elemento de 
chantaxe, dado que os marro
q u is presionan con algo que 
non lles pertence. España de
be xogar un papel a favor da 
independéncia do Sáhara por
que se o noso país fose libre, 
asinariamos tratados pesquei
ros seguros e definitivos. 

Todo o mundo sabe que opa
vo do Estado español está a 

de Paz, pero á vez respaldan 
a un governo en Rabat que 
lles asegura os seus intere
ses como aliado de Ocidente 
fronte ao islamismo radical, 
o que reporta ao réxime ma
rroq u i benefícios políticos, 
militares e económicos. 
Fronte a esta situación, que 
pode oferecer o povo saha-

. raui? 

favor dos saharauis. Pero até 
agora o governo español no 
ten actuado ó mesmo n ível 
que a sua sociedade. Portugal, 
en troques, xogou un papel im
portantísimo a favor de Timor. 
Se España fixera o mesmo, 
moitas cousas mudarían. Nós 
esperamos que continua ese 
favorábel movimento social na 
Península e que influa no go
verno. Pero sabemos que no 
só Marrocos utiliza a chantaxe 
con España. Tamén utiliza es
ta política Fráncia para que Es
paña fique sen facer nada. 

Por certo, durante a visita que 
fixo ás Canári~s o presidente 
da República Arabe Saharaui 
Democrática (RASO), Moha
med Abdelaziz, declarou que 
se o Sáhara fose independen
te, Galiza non t~ria problemas 
para pescar no seus caladoi
ros. Baixo que condicións se 
asinaria ese tratado? 

Nós non trataríamos co Estado 
español unicamente o tema 
pesqueiro, talaríamos de ou
tros moitos intereses comuns. 
Irnos ser un país que vai nece
sitar moita axuda en diferentes 
campos. Coidó que o elemento 
da amizade e o dos intereses 
estratéxicos entre nós vai estar 
moi presente. Non sei arestora 
cales serian as nasas canee-

O povo saharaui oferece a paz 
e a estabilidade na rexión para 
que exista colaboración e coo
peración entre os seus estados. 
Unha zona en conflito e en con
tí nua tensión dirixe os seus re
cursos económicos cara á gue
rra e non chra á solución dos 
seus problemas sociais. Para 
Europa, un Magreb unido e es
tábel, sen problemas, é un ele-

sións pero cando existe unha 
vontade política sincera todo o 
demais vén dado. 

Por outra parte, se ben os 
saharauis son favorábeis á 
preséncia de observadores 
españois no proceso, Marro
cos vétaos na Minurso. 

Claro, porque eles saben que os 
españois, tora do cargo que 
ocupen, son simpatizantes coa 
causa do Polisário. Esto non é 
n~ngun segredo. A ONU evita 
designar observadores españois 
por este motivo. Tamen evitan 
designar sauditas, por exempló, 
porque saben que son favora
beis de antemán a Marrocos. 

En todo caso, mentras non se 
solucione o conflicto, resulta 
imprescindíbel que Madrid ce
se de vender armas a Rabat. 

Non debe cesar, é que Espa
ña ten que optar por unha es
tratéxia clara. Unha política de 
neutralidade non é a axeitada. 
España colonizou éste territo
rio e entr~gouno a condición-

. de que se organizara o re
ferendo. España sempre ten 
defendido o Plano de Paz pe
ro" só con palabras: hai que to
mar medidas. Nós non exixi
mos nada máis que a aplica
ción dedito plano.+ 

mento de seguridade e un freo á 
emigración. Seria un mercado 
moi interesante para os Estados 
Unidos tamén. Sen estabilidade, 
o Magreb é un conglomerado de 
constantes fricións que a nin
guén benefícian. Arranxar a 
cuestión do Sáhara supón me-
11 orar as condicións de vida e 
aumentar a cooperación e o en
tendimento con esta zona.+ 

'A indecisión ·da ONU prexudica cí paz' 
A oportunidade para a ONU 
parece única. Considera que a 
autodeterminación do povo 
saharaui avalaria o organismo 
internacional para asumir con 
afianzado prestíxio e afinados 
precedentes xurídicos, proce
sos actuais de igual calado? 

Por suposto. A importáncia e a. 
reputación da ONU depende da 
resolución dos problemas que 
ten pendentes. O seu prestíxio 
está en xogo. Se chega a solu
cións viábeis demostrará que 
serve para algo e reafirmará a 
sua consideración. Se fracasa, 
demostrarase que actua coma 
simple xoguete nas mans das 
superpotél)cias, en aberta con
tradición. As veces resolve en 
dous ou tres meses un problema 
porque hai intereses en xogo, 
como en Kósovo, pero noutras, 
o problema dura vinte ou trinta 
anos sen se abordar seriamen
te. O direito internacional do que 
talan é manexado ao seu antollo 
segundo os seus intereses 
estratéxicos e esto non é nen 
limpo nen honrado. 

Nos acampamentos de -
refuxiados, a ambígua e inde
f!11i.~a _situación actual conver-

teuse nun factor de desánimo 
e frustración para unha povo
ación que leva vintecinco 
anos vivindo en condicións 
extremas nunha das zonas 
máis inóspitas do Sáhara? 

É así. Pero non é un elemento 
que vai provocar nengunha mar
cha atrás ou romper filas. Senti
mos o cansazo de esperar o que 

ainda non chegou, mais esta es
pera non nos fai rendir nen 
levantar a bandeira branca, 
senón que nos impulsa a buscar 
solucións máis axeitadas para 
que todo o mundo escoite a nosa 
voz e entenda a nosa situación. 

Finalmente, no momento pre
sente, e cando se están a pro
ducir manobras militares do 
Frente Poiisário, o tempo corre 
a favor ou en contra da paz? 

Neste momento, o tempo corre 
en contra da paz, porque os sa
harauis levamos esperando xa 
nove anos e non se acadou nin
gunha solución. Ternos claro que 
unha parte xa non quere xogar 
porque sabe que vai perder. O 
árbitro non quere obrigarlle a 
que xogue. Nós, como parte ga
ñadora, non podemos aceptar 
que a outra parte terxiverse o xo
go ou busque outras regulamen
tacións coas que asegurar a vitó
ria. Ternos que defender a nosa 
liña, a nosa via para garantir os 
nasos direitos. A ONU, como 
bon xuíz, debe representar 
tamén o seu papel. Despois de 
nove anos de paciencia, nós non 
estamos dispostos a aceptar que 
ninguén nos roube o triunfo.+ 
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Morre asasinado 
o presidente do Congo, 
Laurent Kabila 

Segundo as informacións 
transmitidas polo governo de 
Kinshasa, o presidente da 
Repúblíca Democrática do 
Congo, Laurent Kabila, 
morreu asasinado o pasadp 
Martes, 16 de Xaneiro, no 
transcurso dun golpe de 
estado, finalmente fracasado. 
Arestora, ocupa o poder o -
filio do morto, Joseph. Kabila 
chegou ao poder en 1998, 
logo de encabezar unha 
rebelión que derrocou ao 
ditador Mobutu Sese Seko, 
home forte de Fráncia no sul 
de África. Falta saber como 
se resolverá a sua sucesión, 
no médio dunha dura loita 
polo control da zona entre os 
países anticolonialistas 
(Suláfrica, Zimbabwe e o 
próprio Congo) e as 
poténcias mineiras (Bélxica, 
Fráncia e Estados Unidos, 
através de Ruanda e 
Uganda).+ 

A especulación imobiliária 
aumenta as vítimas 
de El. Salvador 

A penas dous anos 
despois do duro golpe do 
furacán Mitch, 
Centroamérica volveu 
sufrir unha catástrofe 
natural, xustamente en El 
Salvador. As malas 
condicións de vida e a 
incapacidade das 
infraestruturas para 
amortecer os danos do 
tremor deixaron no país 
máis de 2.000 vítimas. Os 
subúrbios da capital, San 
Salvador, foron a zona 
máis afectada, coa 
evacuación de case 45.000 
persoas. Vários grupos 
ecoloxistas acusaron o 
governo salvadoreño de 
especulación ao esquecer 
as recomendacións dos 
xeólogos e permitir a 
construción -
indiscriminada en terras 
inestábeis. + 

Kuwait confirma 
a proibición de voto 
para as mulleres 

O Tribunal Constitucional de 
Kuwait rexeitou unha 
demanda, apresentada por 
un varón, para que as 
mulleres obtivesen por fin o 
direito de sufráxio nese país 
da Península Arábiga. O 
tribunal non explicou o 
motivo da sua negativa, 
ainda que expertos xurídicos 
afirmaron que a demanda 
tíña vários defectos de 
forma. Mais no fundó ' 
persiste a preeminéncia da 
ideoloxia islamista, que nega 
calquer direito público ás 
mulleres. O Parlamento 
kuwaiti xa rexeitara o voto 
feminino en 1999, cando os 
grupos progresistas 
defenderon na Cámara a 
necesidade de incluír a 
metade da povoación na 
desputa política. Daquela, os 
partidos islámicos e 
conservadores abortaron o 
cámbio.+ 

[ 
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Sobre a alta 
velocidade do tren 
Lim com atengom o magnífico ar
tigo de Manuel Monge sobre a 
farsa do suposto ·~ren de alt~ ve
locidade". Mas sem pretender 
desmerece-lo em absoluto, creio 
que há um erro no segundo pará
grafo onde di: "Nun princípio defi
niase como alta velocidade can
do o tren alcanzaba velocidades 
de 300-3~0 quilómetros por hora, 
que requeria uns rádios da via de 
3.500-6.000 metros. A velocidade 
alta eotre 200 e 250 rádios de 
3.000 metros". o problema é que 
tal definigom de alta velocidade 
te ria dous incomenentes graves: 

Nom incluiria a actual (e única) 
linha AVE de Madrid-Sevilla, a 
qual foi proxectada para umha ve
locidade de 250 km/h, ainda que 
hoje em día a velocidade é um 
pouco maior próxima aos 300 
km/h (que na metade do seu arti
go fala de umha velocidade me
dia de 188 km/h, velocidade que 
considero demasiado baixa. Qui
zais o TALGO circule por essa lin
ha a essa velpcidade mas nom o 
AVE). Eu mqdestamente, creía 
que Alta Velocidade refería-se 
(antes da pa1ética manipulagom 
de tal conceito feita polo governo 
d9 Estado) a velocidades iguais 
ou superiores a 250 km/h. 

Outro problema de tal definigom 
do citado parágrafo é que os 
comboios que circulem entre 
250 e 300 km/h, nom som nem 
Alta Velocídade nem Velocídade 
Alta. Entom, que som? 

Com o objetivp de que revisem tal 
afirmagom r a corrigam na 
edigom digitál de A Nosa Terra 
envio-lhes este correio. Saúdos. • 

}OSÉ LUIS DLAS ALVAREDO 

P.D: Eu go$to destes temas, 
pois estou a , piques de ser En
genheiro Civil (ou como lhe cha
mam por aqui "Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos"). 

A xeit de engádega 
e substitución 
no Consello 
da Xuventude 
Na pasada edición de A Nosa Te
rra, no meu artigo sobre o Conse
llo da Xuventude de Galiza, amo
sei o malestar criado polo resulta
do, ainda non oficial, da denúncia 
interposta polo CXG diante das 
presuntas irregularidades aconte
cidas no biénio 1989-1990, coa 
presidéncia de Isidro Nieto. 

Estes días estivemos a talar co
as persoas membro da directiva 
do Conxuga en relación ao que 
comentaba eu no artigo, do que 
podo dicer que pala parte do ·-... 
Presidente, Xosé Ramón, e do 
Secretário Xeral, Paco Vilariño, 

- non só non hai mala intención 
senón que hai interese real en 
que a denúncia prospere, ou 
cando menos non se arquive. 

Tras a nasa conversa puidemos 
tirar a conclusión que o próprio 
Consello ten de seu o obxectivo 
de que feítos como os presµnta
mente acaecidos naquela época 
nunca máis volten a ser realida
de. Comentáronme os pasos 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

V t W\4 do 
A t TeYror ~wio 

que deron no Tribunal Superior 
de Cantas, onde se analisaba a 
auditoria e máis o relatório imen
so de presuntas irregularidades. 

A má lembranza daquela época, 
chea de desilusións e de impagos, 
deu de si un artigo, do que en si 
non me arre-
pinto no que 
nel debroquei, 
tan sequer por 
poder saber 
que as perso
as daquela Co
misión Executi
va non esta
mos sóas na 
intención de 
revitalizar o 
Conxuga. Sin
to que as per
soas coas que 
falei da directi
va actual pui
desen sentir 
un agrávio, 
nenia poraía 
miña teima, se
nón por tentar 
criar un ánimo 
increbantábel 
de denúncia e 

Desagrávio e 
desculpas ás 
persoasda 
Comisión 
Executiva do 
CXGpois 
quédame 
patente o que 
elas fixeron por 
restabelecer o 
próprio 
Conxuga. 

de constáncia na pescuda intensa 
ás persoas que usurpan certas 
posicións para oficiarse dos cartas 
públicos -e refírome aoque aque
la Auditoria nos informou-. Desa
grávio e desculpas, polo tanto, a 
estas persoas da Comisión Exe
cutiva do Consello pois quedame 
patente o quf, elas fixeron por res
tabelecer o próprio Conxuga e, 
polo tanto, por animar á mocidade 
galega a participar nel. 

Tan só subliñar que se a oficio
sa senténcia sae, devolver ás 
arcas do Conxuga ainda non 
dous millóns, a proporción a de
volver é de case que o 3% do 
que na denúncia se indicaba co
mo presumíbelmente delito. Es
te para min é o tema de fundo, 
que fai a Xustiza tan lenta e tan 
desigual?+ _ 

LAURA BUGALLO 
Ex~PRESIDENTA CXG 

LAURABUGALLO@MIXMAIL.COM 

BNG e pacto 
anti terrorista 
Hoxendia o BNG sabe disterir 
moito ben entre "pensamento 
teórico" e "realidade política". 
Por exemplo a "autodermina
ción" é un dereito ao que non 
podemos renunciar os naciona
listas, pero pór a énfase aí sen 
que conduza a nengun resulta
do práctico, é inútil. Ternos moi
to país por ''facer" antes de que 

Xurxo Borrazá.s 
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isa sexa relevante tora da sim- ·1 
ples especulación teórica. 1 
Sen embargo dáse o paradoxo 1 
de que, se na casa soubemos 1 
"arranxarnos", entrounos a verti- :1 
xe da teoria desde fóra, pola 1 
fiestra: asumimos entón as posi- 1 cións dos "irmáns" nacionalistas 

1 baséos e entramos nunha dia-
léctica confusa para o povo. .1 

1 
Onde relevantes pensadores I 
ven matices inaceitábeis, o co- - I 
mun do pavo, "alleado" (natural- . 
mente, segun- 1 
.do os sagaces •• teóricos) non 1 ve outra cou- Coido eu que o 
sa que unha 1 
ambigüidade mellar que pode ·I 
ante o terroris- facerhoxeo 1 
mo. Ou por 1 achegarme BNG é firmar o 
máis á tóxica pacto 

·1 
dos ''teqricós", _ 1 
o BNG colóca- antiterrorista. A 1 se inecesaria- sinaturaxa .1 ménte nunha 
posición máis matiza: o 1 
débil e maní- cidadán non vai 1 
pulábel, qui- 1 za is xustifi- . pensar que o 1 cando a falta BNGémenos de instinto po- ·1 
lítico nunha nacionalista nin 1 
especie de quetivoque .1 "máis vale a 
honra que os renunciar aos 1 
barcos". Mais seus principios. 

·1 
a min non me 1 
convence na- 1 da esa inter-

1 venc1on da 
frota nos caladoiros bascas~ ben 1 
mellar estarían por Marrocos ou 1-
apoiando a Fronte Polisaria, di- 1 go eu, ou sinxelamente na casa. 

1 
Seria unha desgrácia que a se- ·I 
rea do nacionalismo basca en- 1 gánase o rumbo do naso. Eles 1 terán as suas circunstáncias, é 
ben certo que hai unha campa- 1 

~ tUl/VO~Uv 

e.za~r.W-~ 

7-AA~ 

1 A lgrexa une aos 
bascas contra a ETA". 
El País titula asi a 
crónica dun encentro 
en Gasteiz, convocado 
polos bispos bascas 
pala paz. "O arcebispo . 
de lruñea impide que a 
lgrexa se sume. ao 
acordo anti-terrorista", 
explica o mesmo dia a 
cabeceira dun diário 
galega sobre o 
mesmo acto-. 

Maneiras de ver, 
polaridades dun 
mesmo discurso anti-
terrorista, flores · 
diferentes da 
1 iberdade de 
expresión. 

Ora, que nome darlle 
a estes xogos de 
espellos cando se 
producen nun mesmo 
xornal? La Voz de [ 
Galicia informa na sua 
edición de Vigo sobre 
un· inquérito que dá 
maioria ao BNG no 



... 

V 

e· 

- -

1 concello de Ferrol. A 
1 consulta atinxe a todos 
1 os concellos do país. 
1 Na edición de Ferrol 1 
1 do mesmo día non se · 

1 informa deste 
1 resultado. 
1 

O anúncio de que a 
Deputación de 
Pontevedra v~i pagé'.lr 
7.000 millóns polo 
portádego da Ponte de 
Rancie alarma aos · 
alcaldes. Como poden 
os fondos públicos 
subvencionar un uso 
privado? Que obras 
deixarán de facerse na 

1 Terra de Montes, por 
exemplo, a canta de 
pagar o paso por unha 
ponte que lles queda a 
40 ·quiló01etros de 
distáncia? 

O uránio retardado 
(mal traducido coma 
empobrecido) causou 
unha desfeita entre os 
viciños de Basara. Nos 
hospitais, non daban 
curado as 
queimaduras 
radiactivas dos nenas. 
Os soldados 
norteamericanos en 
Iraq tamén padeceron 
contaminación nuclear 
por este armamento. E 

1 os habitantes de 
Cosovo? 

O comando 
Barcelona de ETA 
usaba o Boletín Oficial 
del Estado como fonte 
de :información para os 
seus atem~os. 
Pergunta ~ra o 
ministro ·~j;>,~: deberá 
actuar a·, ·n~stración 

deXu 
~ 

_, ~ .. # 

«·.'; .. :" 
contúndéñc:ia. contra o 
BOE?-+ " " 
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ña contra o nacionalismo basco 
e por extensión contra todos os 
nacionalismos periféricos. 

A min (como son, naturalmente, 
leigo na cuestión) non me con
vence nada a estratéxia do na
cionalismo basco. Vexamos: reu
nificación e -autodeterminación. 
Menos mal que non llelo ·"conce- "' 
den"! Seria o peor que lles pode
ria pasar, bonito espectáculo: 
Navarra e o País Basco Francés 
autode.terminándóse para dicer 
non a unha Euskal Herria unida, 
ou, ao revés, unha Euskal Herria 
unida onde o nacionalismo bas-
co seria unha tristísima minoría, 
ou unha pequena parte de Eus
kal Herria (Euskadi) que. quizais 
optase pola independéncia, con 
pouco máis do 50% dos votos e 
que polo tanto uns anos máis tar
de poderia reintegrarse á Espa
ña co 50% dos votos do outro 
"lado". Ou sexa que están . reali
zando unha política que de ter 
éxito os levaria á ruína. 

Só se me acorre unha xustifica
ción para esta brillante estraté
xia: o te~rorismo. 

Nós, afortunadamente, non o te
rnos na nosa nación, asi que siga
mos o noso próprio rumo e que 
non nos enmerde o lixo doutros. 
Quizais eles teñan que nadar na 
merda, nós non. Quizais eles non 
podan firmar un Pacto Antiterroris
ta, nós si, porque non estamos a 
favor da violéncia política nen a 
podemos xustificar de nengunha 
das maneiras. Nen podemos nen 
debemos matizar nada ao firmar 
un pacto así. Na miña opinión (e 
aquí teorizo eu), o BNG ten o sufi
ciente peso político e unha marca 
de identidade nacional tan clara 
que con só a sua sinatura desarte
llaría a vontade antinacionalista 
(soterrada) presente no pacto. 
Porque no fondo esa vontade anti
nacionalista do pacto só pode ter 
éxito se os partidos nacionalistas 
non asinan. Esa é a trama e tram
pa principal do pacto. O BNG é 
hoxe o suficientemente forte como 
para darlle a volta á tortilla e reco
ñecer incluso que o nacionalismo 
(como a relixión ou calquera outra 
ideoloxia) pode chegar ao extre
mismo: racismo ou persecución 
do que ten outra ideas, terrorismo, 
imperialismo, etc. No neme do ca
tolicismo cometéronse crimes, pe
ro ser católico non é ser un crimi
nal, e tampouto ."é "semente" do 
crime Q nacior:iafismo (idea subxa
cente ría r~españolización) 

En re~ume; ~efü· que o mellor 
que podetaqEtlt)i~e ·O BNG é fir
mar ti.Pap!Q' ~ista (desar
tellar toda ~ón co terroris
mo aos Gltos db p.ovo, desartellar 

11 Conferencia Anual Plácido Castro 
1 

' «Nós, Ós povos das Nacións Uni.dnS~;.:::~: 
r~ e fantasía da orde intel~nal», 
prontjf~raaa por Ramón Luggs-<{<~~~".· ;. _ 

~~ ;:·;~-:~ .. ~~~~) · . ·v ~~t..:·t- : · 
-:;. ~2:5 de Xaneiro ás · 8 30 d~(tiilde~:t'"' 
. .. .... t ~..,, \ 

' · .. ~- Centro Comarcal Expo~: ,: __ _ 
~ .·.-~· '· : ·. ~P· ·.; ~ 
',;.'.;. l •• !'"•. 

ORGANIZA: COLABORA E PATROCINA: 

Concello de Cambados 

http://www.igadi.org - info@igadi.org 

ANOSATERRA 

os obxectivos subxacentes do 
pacto: que os nacionalistas non 
firmen porque son malos como 
os terroristas, teñen os seus 
mesmos obxectivos, son a sua 
semente, etc) A sinatura xa mati
za: o cidadán non vai pensar que 
o BNG é menos nacionalista nin 
que tivo que renunciar aos seus 
principios, etc. E logo está o ma
tiz externo e a acción política: on
de di "constitución" nós dicimos 
"democrácia", onde di "respeito 
aos marcos xurídicos estableci
dos" (autonomia), nós dicimos 
"máis democrácia" (que as na
cións poidan decidir democratica
mente, se asi o desexan, o seu 
destino), onde di ''feo nacionalis
mo", nós dicimos "Galiza é fermo
sa" "nós somos unha nación" 
"nó~ somos nacionalistas", "nó~ 
somos bos e xenerosos". Por iso 
quero darlle a miña noraboa ao 
BNG da Coruña.+ 

A.Nxo R. FERNÁNDEZ LAXE 

Sobre a hora oficial 
No eido de recoñecer a singula
ridade de Galiza como nación, 
convén lembrar o feito óbvio de 
que Galiza atópase xeográfica
mente "tora" do mapa do Esta
do, ate tanto é asi que namen
tres o resto do Estado, salvo as 
lilas Canárias, atópase no fuso 
horário o de Greenwich, (entre 
as lonxitudes 7º30' este e 7º30' 
oeste), Galiza 
atópase no tu-
s o horário 

Haberáque 
defender o troco 
de hora oficial 
de Galiza para 
adoptar a que 
por situación 
xeográfica nos 
corresponde, e 

Greenwich 
menos unha 
hora, o mes
mo no que se 
atopan Portu
gal e Caná
rias, xa que o 
meridiano 
7º30', que se
para os fusos 
horários, pasa 
palas serras 
orientais de 
Gal iza, e polo que seria a 
tanto haberá 
que defender 
o troco de he
r a oficial de 
Galiza para 
adoptar a que 
por situación 
xeográfica nos 
corresponde, 

mesma que a 
vixenteen 
Portugal e 
Canárias. 

e que seria a mesma que a vi
xente en Portugal e Canárias. 

_ O troco de hora corresponderia 
facelo na primaveira, cando o Es
tado adopta a hora de verán, in
tre no que Galiza debia de quedar 
coa hora de inverno, e lago xa 
cando o resto do estado, no outo
no, adoptara de novo a hora de 
inverno, Galiza voltaria tamén a 
trocar a sua hora, ca que xa que
daria formalizada definitivamente 
a hora que nos corresponde. 

A competéncia para fixar a hora 
oficial corresponde ao governo 
central, polo que desde iste fo
ro fago un cham·amento a que a 
sociedade galega e as forzas 
políticas nacionalistas tomen 
conciéncia dista cuestión, e das 
aventaxes que iso suporia en 
orde a acomodar a hora real e 
biolóxica á hora oficial, para rei
vindicar o troco e facer que o 
governo o aceite, dado que iso 
non suporia un grave quebranto 
do Estado, xa que xa hai unha 
comunidade autónoma, a caná
ria, que xa a ten adoptado. 

Precisamente, o dislate de hora 
oficial que padecemos é o que 
fai que o horário de vida en xe
ral no Estado, e en particular na 

Galiza, sexa tan pouco "euro
peu", como se vai deitar un a 
unha hora d3cente cando o sol 
se pon no Verán ás 23 horas? 

O Estado ten en inverno o horá
rio oficial adiantado unha hora 
sobre o horário solar, (e no ve
rán duas). De feito, a hora oficial 
de Madrid é no inverno a que 
corresponderia a Berlín, e no 
verán a que corresponderia a 
San Petersburgo. 

A idea que se propón non é a 
de adaptar a hora oficial de Ga
liza estrictamente á solar, só 
aproximala. Coa proposta a ho
ra de Galiza no inverno estaria 
ainda adiantada unha hora so
bre a solar, (coa hora actual es
tamos duas), e no verán estaría
mos duas horas adiantados, (co 
sistema actual estamos tres).+ 

V. RIVAS 
(COSTA DA MORTE) 

Fraga, un presidente 
apócrifo 
Non fai falla o recurso "á história 
do vello falanxista franquista", 
para que un poida encher cen
tos de páxinas dun proxecto hu-

. mán corrosivo, que ben podaría 
.formar parte do xénero literário 
corcado polo naso grande litera
to, D. Ramón María del Valle-ln
clán, como "o esperpento", do 
cal a nosa terra, por razóns his
tóricas e políticas é tan ricaz. 

Máis, como a nasa historia facé
mola todos os galegos, quizais 
non nos queiramos decatar, ou 
pechemos os ellos á realidade 
por medo a descubrir que tamén 
nós, na compaña do ancián "Pre
sidente" formemos parte dise cir
co, onde hoxe con vergoña e sen
tim ento de indignidade, vemos 
coma nos medran os enanos, so
bresai ndo da política galega a 
imaxe traxicómica dun preve ho
me, que a non dubidalo, deberia 
acabar a sua carreira política en
terrado no improvisado vertedoiro 
de Lanzá coas vacas tolas, imaxe 
significativa da sua capacidade 
política e de cal é o seu proxecto 
político para o naso país. 

A tolémia, imaxe política galega 
de portas afora do país, é a dun 
povo que ou ben vive cegado po
los nevoeiros ou pala chuva, que 
non o deixa ver a realidade, para 
a partires de aí tomar decisións 
irresponsábeis na defensa dos 
seus direitos, da sua dignidade ... 

Como se pode consentir nos co
mezos do século XXI ter de go
vernantes a tal caterva de inep-

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nomE;) e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

. A NOSA '!'ERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo 
ou através do Fax: 

(986) 22 31 01 
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tos, iñorantes e escuros persoei-
ros que perante a sua ineptitude, 
un dia si e outro tambén, p_oñen 
en entredito á .todos os sectores 
produtivos e industriais vertebra-
dores da economia do naso país? 

A situación crítica da gandaria 
galega, deberia ir acompañada 
de responsabilidades políticas 
por duas vertentes: 

a) Por esixencias éticas: Manuel 
Fraga debería dimitir si lle que-
dara algo de vergoña ante o seu 
povo, pola incapacidade de ac-
tuar no inmediato, dende que 
saiu á luz pública a enfermidade 
das vacas tolas, sendo coñece-
dor e responsábel do "sanea-
mento e modernización" da ca-
bana galega, e da procedéncia 
europea de toda ela; é dicer, on-
de a viruléncia da enfermidade 
estaba a deixar moi claro, que 
tarde ou cedo nós íamos ter que 
afrontar a enfermidade. 

Era descoñecedor o señor Fraga 
que en nome da produtividade e 
modernización da produción de 
carne e leite, seguian a vender-
se no agro galega fariñas e pen-
sos para a alimentación dos ani-
mais, fabricados con restos dou-
tros animaes, responsábleis da 
enfermidade das vacas tolas? 

"Ternera Gallega de Calidad" . 
Sabe o governo Fraga o dano te-
rríbel e o sarcasmo que están a 
producir fóra do país coas suas 
actuacións irresponsábeis e es-
curas carentes de todo valor éti-
co cando se 
menciona ise 
marchamo de 
calidade? Aogovemo 
b) Por esixen- Fraga deberian 
cias xurídicas: esixirlle ao governo 
Fraga deberí- responsabilida-
an esixirlle res- des xurídicas, ponsabilidades 
xurídicas, res- respostar 
postar perante perante un xuíz un Xuíz das 
seguintes acu- dunhas cantas 
sacións: 1 º in- acusación s. frinxir a lei no 
canto de ente-
rrar as vacas 
na canteira de Lanzá. 212 Delito 
ecolóxico, por convertir unha 
canteira, unha paraxe natural 
nun cemitério, poñendo en peri-
go por transmisión de fluidos a 
cadea tróficca. 312 Ocultar a en-
fermidade ao conxunto da povo-
ación, poñendo en perigo a sau-
de da mesma. 

A responsabilidade política dei-
xa ao descuberto a irresponsa-
bilidade en cuestións fundamen-
tais coma a pesca (Marrocos, 
Grand Sale, baixura, etc.); Cul-
tura, mediante o desprezo e 
abandono da língua e da infra-
estrutura cultural do país; sani-
dade, ca posicionamento da sa-
nidade galega en postas tercei-
romundistas; Comunicacións, 
seguindo a manternos nos últi-
mos postas das comunidades 
españolas e europeas, etc. 

Senda coñecedores da gravidade 
da situación que está a levar o pa-
ís á cimeira dunha crise política 
que o· situa perta do colapso, o 
conxunto da cidadania galega te-
mas de afrontar a situación, dei-
xando na beira do camiño, concei-
tos preconcebidos, para a partires 
de a\,. conquerir a~ respostas que 
nece~1tamos e sa1r conxuntamen-
te do lamazal que nos ten empon-
zoñados o "Governo Fraga".+ 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 
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De esquerda a direita, Emílio Álvarez Giménez, Xerardo Álvarez Umeses, Xosé Mª Álvarez Blázque:it e Emílio Álvarez Negreira. Abaixo Emílio Álvare:it Blázque:it. 

Unha estirpe de poetas chamaqa Álvarez 
Escolma de f amília recolle cen anos,. catros xeracións e oito 

/ / 

protagonistas desde Alvarez Giménez aos Alvarez Cáccamo 

-0-- CARME VIDAL 

A saga comeza con Emilio Álvarez Giménez (Puebla de Sa
nabria 1830-Pontevedra 1911) e transcorre a través de ca .. 
tro xeracións até chegar a Xosé Maria, Alfonso e Celso 
Álvarez Cáccamo. No meio, Álvarez Limeses, Álvarez 
Blázquez e Álvarez Negreira, poetas todos. Desde que opa
triarca da estirpe literária publicara o prim.eiro poemário ti
tulado Humildes van alá ceo anos e unha manchea de li
bros criados por oito nomes que comparten o Álvarez co
mo prim.eiro apelido. Escolma de familia (Edicións Xerais) 
mostra unha escolla das suas obras e oferece tamén unha 
visita ás distintas correntes dos últimos cen anos de poesía. 

A árbore xenealóxica vaise des, 
pregando sen que quede chanza 
algun ~n poeta. Comeza con 
Emílio Alvarez Giménez, o es, 
critor que chegou a Pontevedra 
no aho 1857 e publicou en 1900 
Humildes, o primeiro poemário 
da aga que el mesmo inaugura, 
ria. o fill que tiv con 
Amália ~im e Iglé ia eria 
Xerard Alvar z Lime que 
e ntinua a da uela incipient 
tradición lit rária ubli ando 
Margaritas, Verso morales e An
tre dous séculos. Tre po ta 
agr marán na guinte x ración: 
X é Maria Emílio Álvarcz 
Blázquez e Emílio Álvarez N , 
greira. X é Maria e Emfli pu, 
blican vário p emário p ro un 
deles Poemas de ti e de min ten 
inatura c nxunta e ve a lu na 

colección Benito Soto, á que ta, 
mén estaba vencellado o curmá 
Emflio. Cando marre en 1985 
non sabia Xosé Maria que tres 
dos seus fillos - Xosé Maria, Al, 
fonso e Celso- ian continuar 
dan o novos títul9s á poesia, 
com letando os Alvarez que 
agor compoñen a antoloxia Es, 
col de familia. 

Xavi r Rodríguez Baixeras aven, 
túras no pró lago da edición a 
dar nhas características que se 
r~pit n ao longo das xeracións. 
Dest ca a aparición do mundo. 
natu ,al nas suas obras, o espfrito 
de so idariedade -progresistas en 
cada un dos tempos-, a presén, 
cia mundo familiar e o hu, 
mor, rasgos que aparecen con 
máis ou menos forza en cada un 
deles Toma nota tamén Baixe, 
ras d que percorrendo as suas 

producións Uterárias ben se po, 
deria dar unha visión global das 
distintas correntes que atravesa, 
ron este último século de poesia. 

T amén é esa condición a que 
valora en especial Xosé Maria 
Álvarez Cáccamo, autor da an, 
toloxia que materializa un pro, 
xecto ideado yai para tres anos 

n Emflio Alvarez Negreira. 
At pár p e entón por vez pri, 
m ira o poeta no café Savoy 
d Pontevedra. Xosé Maria re, 
coñeceu de seguido a Emílio po, 
la emellanza que tiña co seu 
pai, de quen era curmán. Xuntos 
art llaron un proxecto no que, 
para o autor de Calendario perpe, 
tuo obrancea a curiOsidade de 
que "a través da mesma famíÜa 
se percebe a sucesión dos distin, 
tos movimentos poéticos, ro, 
mantismo, neotrovadorismo, 
neopopulismo até as tendéncias 
máis vangardistas". A vo de vis, 
ta apréciase que o escritor repa, 
rou en especial naqueles poemas 
que recrian a relación familiar á 
hora de compor a antoloxia. 
Menta d'e maneira singular 
0;quel verso no que Xerardo 
Alvarez Limeses semella pasar o 
testigo poético ao seu sobriño 
Xosé Ma;ía Álvarez Blázquez 
-pai de Alvarez Cáccamo- no 
limiar do seu libro Abril : "en el 
nombre del Padre, te autorizo a 
soñar. .. ". Cita ese verso X osé 
Maria Álvarez Cáccamo porque 
foi a mesma indicación que re, 
cebeu do seu tio Emílio nunha 
adicatória privada a un dos seus 
poemários. 

"Comecei a escreber cuns sete 

anos e arredor dos vinte lin a 
obra de meu pai e ainda despois 
a do resto dos familiares. El ·sem, 
pre valorou a miña escrita e ga, 
bábase da miña adicación á li, 
teratura. Non hai unha influén, 
cia formal pero si de tonalidade 
emocional" afirma Xosé Maria 
Álvarez Cáccamo, especialmen, 
te interesado na descuberta de 
Emílio Álvarez Giménez, a per, 
sonaxe que inícia a saga e que 
escribiu en español, galego e ca, 
talán. Canta tamén poder facer 
algunha vez un inventário com, 
plet9 dos títulos producidos Pº' 
los Alvarez -tamén ensaio e na, 
rrativa- e calcula que o conxun, 
to pode ser de vários centos. 

Álbum de família 

As referéncias familiares son 
prolixas no libro. Especial aten, 
·ción require a ho~enaxe que se 
lle rende a Dario Alvarez Lime, 
ses, o avó dos Álvarez Cáccamo 
asasinado en 1936 aoque os tres 
netos lle adican algun poema. 
Dario personifica a represión 
que a família sofreu e que tamén 
se cebou no desterro de Xosé 
Maria Álvarez Blázquez, na ca, 
dea que padeceu o seu irmá Da, 
rio, no asasinato de Alexandre 
Bóveda, casado con Amália 
Álvarez Gallego -filfa de Álva, 

rez Limeses,, 9u na marte de pe, 
na de Xosé Alvarez Limeses ao 
pouco do fusilamento do gale, 
guista. "Moitos familiares foron 
represaliados. A meu pai costá, 
halle falar daquel desgarro, do 
asasinato de seu pai. A traxédia 
tamén nos uniu e a memória dos 
nasos mortos está presente en 
nós" afirma Alfonso Álvarez 
Cáccamo, que comezou a escre, 
ber poesía de cativo pero só pu, 
blicou o seu único poemário Na 
flor do vento, hai apenas dous 
anos. Na poesia de Álfonso 
agroma de xeito especial a evo, 
cación da infáncia. "Foi un tem, 
po feliz que transmito e que re, 
memoro para volver sentir esa 
plenitude. Non lembro nen co, 
mo comecei a escreber. Estaba 
na casa. Meu pai tiña claro per, . 
tencer a un apelido poético e 
cando eu lle din un borrador de 
poemas díxome que xa lle pare, 
cia a el que tamén eu tiña que 
escreber poesia" canta Alfonso. 

O último desta xenealoxia de 
poetas que se transmite por via 
patrilineal -ningunha muller 
nas catro xeracións con goemá, 
rio publicado- é Celso Alvarez 
Cáccamo, autor de Os distantes . 
"Preocúpanme máis as invisibi, 
lidades que as visibilidades. Que 
uns tiveran oportunidade de pu, 
blicar e outros non e que se es, 
tabelezan xerarquias. A avanta, 
xe foi a preséncia de libros na 
casa pero non coido que a her, 
danza sexa moi distinta da que 
existiría, por exemplo, cos can, 
teiros, considero que tamén é 
unha prof}s~ón de clase," expli, 
ca ~elso Alvarez. "Ter un apeli, 
do Alvarez significa que un ta, 
taravó meu era Alvarez pero ta, 
mén que os outros 7 e as miñas 
8 tataravoas non o eran. O que 
acontece é que as famílias crian 
as suas próprias culturas familia, 
res e, nese sentido, o peso da xi, 
nea patrilineal na formación da 
nosa cultura familiar Álvarez é 
evidente" sinala o máis novo 
dos poetas Álvarez que non por 
isa deixa de 'Congratularse co li, 
bro, ilustrado na capa por Berta 
Cáccamo.• 

Unhaxoven 
poeta da man 

de Seoane 

~ PILAR P ALLARÉS 

"alejandra alejandra 
debajo estoy yo 
alejandra" 

Áo comezo, como nese poema do 
seu segundo livro, La última inocencia, 
1956, foi "Sólo un nombre". Ou a 
evocazón dese nome (''Y el psiquiatra 
me preguntó: / , ¿A que asocia el nom, 
bre de Alejandra?, /El dulce nombre 
de. Alejandra/ el olor de los pinos y 
cipreses/ casas rojas castillos medieva, 
les/ una dama en el umbral/ muebles 
púrpuras / la prodigiosa simetría de los 
parques ... ") en "Alejandra.entre las 
lilas", da Diáspora de Cristina Peri 
Ros8i, un texto do 7 6 lido por min nb 
82. Ali estava tamén a personaxe do 
sonámbula, silenciosa, orfa, viaxeira 
no abismo. A poeta que nunca se po, 
derá suicidar porque os e as poetas 
teñen sempre a maleta chea de roupa 
suxa ( dixo,o nalgunha páxina da sua 
correspondéncia, _seguramente cando 
andava por Paris, o destino de calquer 
arxentino de mérito nos 60,70), mais 
que teimará no suicídio contra toda 
estética e acabará por lográ,lo. 

~trás do nome e da personaxe 
están Alejandra.Pizarnik (1932, 1972) 
e unha poesía cruel e radical na procu, 
ra da identidade e dos inferrios ("BlJ5, 
car: No es un verbo sino un vértigo. 
No indica acción. No quiere decir ir al 
encuentTo de alguien sino yace:r parque 
alguien no viene") A palavra é nela o 
"instrumento natural de visón" que 
Octavio Paz enxergou en Arbol de 
Diana, o cuarto livro de Pizarnik. 

~pois do poema de .Peri Rossi 
coñecémos directamente os de Ale, 
jandra na completa escolma El deseo 
de la pal.abra que preparou Antonio 
Beneyto para a Colección "Ocnos" 
(Barral Editores). Saiu no 75, mais 
Alejandra ainda tivo tempo de selec, 
donar persoalmente os textos antes 
da sua morte no 1972. Antes tiña 
Beneyto, decore grande valedor da 
sua obra, dado a coñecer Nombres y 
figuras na Colección "La esquina", 
en 1969, livro editado en Barcelona 
e apenas distribuído na Arxentina. 
ú?/ . 
Wnha viaxe a Buenos Aires de 

Manuel Ferreiro fomeceu,me o ga, 
lano impagável das Obras completas. 
Poesia y Prosa, dadas ao prelo por 
Corregidor. Non figura nelas o pri, 
meiro livro, La tierra más lejana, 
1955, do que a autora renegava. 
úT . 

J alvez agora teñamos ocasión de o 
coñecer, xa que.Lumen acaba de edi, 
tar a Poesía Completa da man da Olga 
Becciu, que xa antes e en colabora, 
zón con Oiga Orozco publicara Tex, 
to~ Je sombra y últimos poemas (1982), 
unha recopilazón de inéditos. 

&suplemento cultural do ABC ( 6 
xaneiro) dá contada edizón de Lu, 
men e fala da descoberta de Pizamik. 
Como acontece coa obra de Clarice 
Lispector ou coa da própria Olga 
Orozco, resulta curioso que na G.aliza 
esa descoberta se teña feito hai xa 
bastante tempo. Alejandra non é só 
unha notícia ou unha leitura azarosa, 
senón influéncia esencial en obras 
como Tras as partas do rostro (1992) 
de Marica Campo ou As entrañas 
horas (1998) de Enma Couceiro. 
Claro que non podia ser doutra ma, 
neira cando as duas primeiras obras 
da arxentina (La tierra más lejana e 
La última inocencia) foron publicadas 
por "Botella al mar" e levan tapa, 
retrato e deseños de Luís Seoane. • 
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•Fagos de 
-artifício sobre o 
Douro para abrir 
Porto 2001 
O Museu Serra1ves acolleu o Sá, 
bado 13 de Xaneiro os actos de · 
inauguración da Capitalidade 
Cultural do Porto durante este 
ano 2001, que contaron coa pre, 
séncia da raiña Beatriz de 
Holanda, xa que Rotterdam 
comparte a condición de capital 
cultural coa cidade portuguesa. 
Duas exposición centradas na 
natureza foron inauguradas este 
dia: a primeira, unha selección 
do Museu Boijmans da cidade 
holandesa con obras de 
Rembrandt, Monet, Kandinsky, 
De Kooning e Dalí entre outros; 
a segunda, centrada na obra do 
norteamericano Dan Graham. O 
Coliseum do Porto acolleu a es, 
trea da obertura Maos de pedra, 
olhos no céu, composta por Mario 
Laginha e interpretada pola Or~ 
questra Sinfónica do Porto. 
T tinta e cinco mil millóns de 
pesetas é a cantidade investida 
para este ano cultural no Porto, 
xestionadas por unha sociedade 
presidida por Maria Teresa Lago, 
quen destaca o que vai quedar 
tras os vindeiros doce meses (ver 
ANT nº 968). "A cultura non é 
só espectáculo. Hái que dotar á 
cidade de condicións que crien 
apeténcia e vontade de utilizar 
os bens culturais. O que se pre, 
rende mudar é un modo de vida, 
tamén na parte do día a dia da 
cidade en si. Queremos unir a 
cotidianidade coa cultura, que a 
música ou a arte formen parte da 
vida habitual dos habitantes da 
cidade como é pasear", di. • 

•A Fundación 
Granell abre 
biblioteca en 
Compostela 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fundación Granell, acolle desde 
o Xoves· 11 de Xaneiro a biblio, 
teca desta institución. Natalia 
Femández Segarra, directora da 
fundación, salientou a importán, 
cia dunha biblioteca para unha 
cidade cunha considerábel por, 
centaxe de povoacióri universi, 
tária "que pretende converterse 
no primeiro centro estábel e es, 
pecializado en estúdios surr~alis, 
tas". Nun futuro próximo, a Fun, 
dación receberá boa parte da bi, 
blioteca persoal de Eugénio Ora, 
nell. A biblioteca está financia, 
da pola própria Fundación e por 
unha morea de colaboradores 
que aportaron cartos para facela 
realidade.+ 

• Músic~ popular 
para nenas 
da man de Xistra 
Vigo, Ourense e Pontevedra 
acollen os "Concertos Didácti, 
cos de Música Popular Galega", 
que da man dos Gaiteiros de Xis, 
tra diríxense a nenos e nenas de 
9, 10 e 11 anos. O que se 

• Cinco finalistas para o prémio 
de ensaio Sempre en Galiza 

Cinco ensaios optan ao 
galardón Sempre en Galiza, 
convocado polo concello de 
Pontevedra, dotado con dous 
millóns de pesetas e que se 
vai fallar o dia 30 de Xanei, 
ro, coincidindo co 115 
aniversário do nacemento de 
Castelao. Os títulos dos tra, 
ballos finalistas son Poesia e 
acción sociocultural no tempo 
das Irmandades, Castelao no 
exílio, 1939,1950. Pensamen, 

to e acción política, O · 
pensamento de Castelao, Da 
perif éria á Rede. Internet en 
Galicia. Ungua e contidos, e 
As imaxes de Carlos Velo. O 
xúri está formado por Xusto 

· González Beramendi, Ramón 
Regueira, Laura Tato, Mar, 
cial Gondar, Xavier Vence e 
o concelleiro de Cultura Luís 
Bará, con voz pero sen voto. 
O Pazo da Cultura acollerá o 
fallo do galardón.• . . •.................................................................• 

pretende é contribuir a suxerir 
sistemas de aprendizaxe de fol, 
dore na escola primária. "Coi, 
damos seriamente que a 
étnografia permanece ou deberia 
permanecer viva entre as xera, 
cións vindeiras dun xeito activo 
en plena vixéncia no sistema de 
ensino oficial", din os Gaiteiros 
de Xistra. Os concertos didácti, 
cos tiveron lugar os dias 16, 1 7 e 
18 de Xaneiro no Centro Cultu, 
ral de Caixanoya, en Vigo, as 
dez e as doce da mañán. En Ou, 
rense celébranse no Con~ervató, 
rio Profesional de Música o 23 e 
o 24 de Xaneiro, e en Ponteve, 
dra, no Pazo da Cultura o 30 de 
Xaneiro, cos mesmos horarios.• 

• Continental 
leva á p~talla 
O alq_uimista 
impaciente 
CJa obra El alquimista 
impaciente, o escritor Lorenzo 

Lorenzo Silva é o autor ele El alquimista 
impaciente. 

Silva fíxose co Prémio Nadal do 
ano 2000. Agora a produtora 
Continental converte esta obra 
na sua vindeira filmación, coa 
dirección de Patricia Ferreira, 
cuxa opera prima foi Sei quen es. 
A novela xira ao redor dun cri, 
me e do traballo de dous investí, 
gadores que se mergullan no 
trasfondo social dos personaxes 
implicados.• 

• Pontedeume 
celebra un 
concerto rock 
por Palestina 
A sexta edición do concerto de 
solidariedade de Pontedeume adí, 
case este ano ao povo palestino e 
se celebra o 26 de Xaneiro na pis, 
ta polideportiva apartires da§ no, 
ve e média. O colectivo ''Treme a 
T erra" adica cada ano o concerto • 
aos povos que viven situacións 
difíciles. Por Palestina actuarán 
os seguintes grupos: A Macuca, de 
Ferrol, Zinza, de Narón, Ortac, de 
Vigo, e Habeas Corpus, de 
Madrid. A entrada é de balde. 
"T erra e liberdade é o que 
pedimos con este concerto para 
os palestinos, reclamamos o seu 
direito a elixir libremente o seu 
futuro, exixi~os un acordo de paz 
estábel e con vontade de diálogo, 
e a descolonización dos territórios 
ocupados que por dereito perten, 
cen aos palestinos", din.• 

• o ·cansello 
da Cultura 
apresen ta: 
o congreso sobre 
Curros Emíquez 
Até o 1 7 -de Maio pódense 
enviar comunicacións e partid, 
pacións para o congreso "Curros 
Enríquez e o seu tempo", que or, 
ganiza o Consello da Cultura en 
colaboración co concello de Ce, 
lanova, e que se vai desenvolver 
os días 13, 14 e 15 de Setembro 
<leste ano. Celebrarase no edifi, 
cío no que naceu o poeta e que 
foi adquirido polo concello cela, 
novés para instaurar a Casa, Mu, 
seu Curros Enríquez. O congreso 
acollerá comunicación's, relató, 
rios e conferéncias sobre a vida, 
obra e tempo do celanovés, xun, 
to con publicacións e actos con, 
memorativos do 150 aniversário 
do nacemento de Curros. O en, 
derezo para enviar a correspon, 
déncia relativa ao congreso é 
Consello da Cultura Galega, Pa, 
zo de Raxoi, 2ª Planta, Praza do 
Obradoiro, 15704 
Compostela.• 

• Apresentan 
Retagarda, 
unha editorial 
en disquete 
Calquera ordenador admite un 
disquete. Ese é un dos princípios 
de Retagarda Edicións, que se 
apresentou na Galería Sargade, 
los de Ferrol o Vemes 12 de Xa, 
neiro. Criar- novas vías de difu, 
sión literária a baixo custe é un 
dos obxectivos <leste proxecto 
que comeza con tres autores e 
tres obras: Ícaro, segunda 
edición do libro de Rafa Villar 
que xa vira á luz en Edic;oes Te, 
ma de Lisboa, O libro dqs cans, _ 
unha obra de tintes surrealistas . 
cuxo autor é Estevo Creus, e Os 
veos da paisaxe, no que Eduardo 

ANOSA TERRA 

Esteva Creus e Rafa Villar son os pri
meiros en publkar en lletagarda. 

Estévez concibe poemas a modo 
dos haikus xaponeses. Retagarda 
Edicións nace como un proxec, 
to que percura achegar as novas 
tecnoloxias e 11unha das máis ve, 
llas manifestacións do ser huma, 
no: a poesía".• 

•Mercedes Peón 
entra con forza 
na lista europea 
de música de raiz 
I:mé. o disrn ,k· ~ten:edes Pel)n 
no que <t l:ant•mte l' in,·c:-.tigado, 
ra mcstura sons trndil:ionais (OS 

ritmos tn<iis l:Ontemponincos, 
n1l1xouse nos primeinis dias 
dcste ano no Sl'Xfll pnsto da 
World Clwrt E11ro/>e. Esta lista 
dahl)rase men:-.ualmentl' da man 
das r<idios eurnpeas lJlll' forman 
a Euro/Jewt Brnmku.'i ting 
Un ion.+ 

• Demandan que 
se distribuan 
en vídeo as séries 
daTVG 
Pilar García Ne gro e Eduardo 
Gutiérrez queren saber se a 
TVG ten algunha previsión de 
comercialización en vídeo da sé, 
rie infantil Teletubbies, talco, 
mo veñen rexistrar nunha per, 
gunta parlamentar. Os deputa, 
dos nacionalistas exemplifican 
con esta série o carácter de 
"meio de comunicación privile, 
xiado da TVG para ampliar o 
seu rádio difusor". Queren saber 
os nacionalistas se a televisión 
pública ten previsto a edi~ión 
en formato víd~o de filmes ou 
séries "de valor pedagóxico, his, 
tórico ou documental". • 
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Magna novela 

Título: Ébora. 
Autor: Xosé Carlos Caneiro. 
Edita: Xerais. 

Despois do que escribimos de 
Un xogo de apócrifos e de Os sé
culas da lúa, se dixeramos que o 
vetado (TVG, Sánchez Dragó, 
Consellaria de Cultura; todo se 
sabe) autor de Verin escribiu 
unha má novela, posibelmente 
haberla, sempre hai para todo, 
alguns aliviados sorrisos, pero 
quen sairia perdendo seria o lei, 
tor, a quen se lle furtaria o gozo 
de outra espléndida novela. 
Sentímolo. Porque hoxe ternos a 
fortuna de dar notícia dunha 
novela, Ébora, como poucas se 
poden atapar navegando, a tra, 
vés do tempo e do espácio, polos 
si temas literários máis avanta, 
xados que poidamos imaxinar. 
Que ademais de ser unha novela 
culta cun moi alto rigor formal é 
unha novela apaixonante e di, 
vertida xa desde o mesmo iní, 
cio; logrouse aqui algo que é as,_ 
piración máxima de calquer es, 
critor: a conxunción da beleza 
formal do discurso cunha histó, 
ria vitalista e moi gozosa para o 
leitor. De tal maneira ficará ple, 
namente satLsfeito calquer leí, 
-tor. O leitor culto atopará múl, 
tiples referéncias a outras litera, 
turas, autores e estilos de cal, 
q~er época. Así, a vida está con, 
cebida desde o existencialismo 
vitalista, positivista, que pouco 
ten que ver co pesimismo típico 
desta tendéncia. Como itinerá, 
rio, viaxe, a vida contémplase 
desde a tradición literária cris, 
tiá, pero tamén ten cabida o su, 
rrealismo (estado permanente 
de fracaso, o progreso imparábel 
da estupidez o mundo ás ave, 
sas). A procura do imaterial (o 
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Xosé Carios Caneiro. 

amor, a felicidade) como meta 
do existir revela un cerro espfri, 
to romántico (Ítaca, sempre a 
utópica Ítaca) que leva ás persa, 
naxes a comportamentos quixo, 
tescos facéndoas loitar contra 
forzas {a mesma vida, govemada _ 
polos seres máis abxectos) tirá, 
nicas e asoballadoras_ 

A quinta novela da pentaloxia 
na procura da f elicidade ( véxase 
o evidente paralelismo con Na 
procura do tempo perdido de 
Proust) estrutúrase en vinteca, 
tro capítulos, como os 24 cantos 
da Odisea, a través de un peri, 
plo; despois da Odisea de Home, 
ro e da de Joyce esta pretende, 
sen dúbida, ser a Odisea galega; 
odisea, periplo, tamén como en 
Otero (Arredor de si) a volta ás 
raíces. Ébora, a cidade de Ébora 
lernbra o Macando de Cien años 
de soledad (García Márquez) 
porque trátase dun lugar ( cotno 

Cornala, Rulfo; ou Yoknapataw, 
ha, Faulkner) privilexiado e má, 
xico onde todo pode ocorrer, 
pero ese é o único parecido e 
non se busque máis, outros pun, 
tos de contacto coa narrativa su, , 
damerícana veranse por exem, 
plo no caso dos irmáns Montoya
(ha i moito Lezama Lima) . A 
propósito dos Montoya, digamos 
que Ernestina tamén pode lem, 
brar a Valle Inclán (Divinas pa
labras, claro que Valle tamén es, 
tá na concepción da história co, 
mo un esperpento, pero un 
esperpento gozoso que leva o so, 
rriso aos lábios e á alma). Da 
mesma maneira que detrás da 
doutora González están Risco 
(Dr. Andrade, Os europeos en 
Abrantes) e Cunqueiro (Escala 
de menciñeiros), o cura queima, 
dor de libros de Quixote ( outro 
periplo máis) é susceptíbel de 
ser visto en Matilde (a censora 
que non deixa ler a Libardino) e 

NARRATIVA 

Xosé Carlos Caneiro Ébora 
,, 

Ebora 

Mefisto leva rapidamerite a pen, 
sar en Goethe (Fausto) e en 
Kafka CA metamorfose), ambos 
presentes tam~n nesa concep, 
ción dá· história como cámbio. E 

· ainda máis: o deambular prosti, 
bulário do estrafalário quinteto 
ben lembra o periplo de_ A es
morga (Blanco Amor) e tamén 
se ten presente a Manuel Maria 
ou de Celso Emílio, por exem, 
plo, nos asombrosos razoamen, 
tos dos edictos. Eis unha breve 
mostra dQ 
abano re-
ferencial de 
Ébora, para o 
leitor será 
moi sinxelo 
descubrir as 
demais, in, 
clusives as 
relativas ao 
mundo polí, 
tico e cultu, 
ral (agacha, 
das en persa, 
naxes bastan, 
te transpa, 
rentes), mais 
para os nasos 
propósitos es, 
tas abondan, 
que ainda te, 
mos que 
mencionar 

Ternos a 
fortuna de 
dar notícia 
dunha 
novela, 
Ébora, como 
poucas se 
poden 
a topar 
navegando, 
a través do 
tempo edo 
espácio .. 

outras. Por exemplo a música, o 
cinema e o cómic. As referén, 
cías a temas e cantantes clásicos 
son numerosísimas {Janis Joplin, 
Machín, Gárdel, Bach, a lnter, 
nacional, Lluis Llach, os bole, 
ros, Rubén Blades, Mozart ... ) así 
como a directores, actores e fil, 
mes tamén clásicos (J. Wayne, 
R. Hayworth, Gilda, A dilixén
cia, Psicose, Hitchkoch, Fellini, 
C. Gable, J. Ford ... ) e cómic de 
sempre como Jabato ou capitán 
Trueno. Caberia falar agora das 
reféréncias ás outras novelas da 
pentaloxia hoxe monotemizariá, 

(Pasa á páxina seguinte} 
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conta de libros 

Nunhaaldea 
· do Barroso portugués 

Con A loba o autor portugués Bento 
da Cruz gañou o ·Prémio Eixo Atlánti, 
co 1999 de Narra, 
tiva Galega e Por, 
·tuguesa "Carlos · 
Blanco". Os Perei, 
ras, a famllia 
protagonista da 
novela, habitan en 
Gostofrio, unha al, 
dea do Barroso por, 
tugués na que o au, 
tor ambienta as tra, 
mas dos seus libros, 
onde se agachan se, 
gredas, odio e cruel, 
dade. Bento da Cruz, nacido en 1925, 
é un dos nomes máis coñecidos da li, 
teratura portuguesa e xa gañou o pré, 
mio "Diário de Notícias" en 1992 con 
O.Lobo guerrilheiro. + 

Suspiros eróticos 
"Namorado adoezo/pola tua mesquifr 
dade/que, inmutable, prohibe/o ulido 
da entreperna./ A lentura que 
arelo/ferve no 
rifirrafe/do xoga, 
dorde 
hóckey /por mete, 
la bóla/na 
confianza da fe, 
mia./S.usp~1ro po~a portena... . Xose 
Estévez asiná os 
30 suspiros eróti, 
cos e unha incri, 
ble historia de 
amor, que aparecen 
na editorial luguesa Sao, e que conte, 
ñen inumerábeis referéncias a outros 
poetas. Sinala Xosé António Barrio no 
prólogo que "o autor revélasenos como 
un fundamentalista erótico clásico, 
herdeiro da máis xenuína história da 
literatura amatória, se é que en realida, 
de existe outro tipo de literatura".+ 

Idiosincrásia 
da sociedade castrexa 
Deuses, heroes e lugares sagrados é o 
título do traballo co que Rosa Bra, 
ñas gañou o úl, 
timo prémio Vi, 
cente Risco de 
Ciencias Sociais, 
que agora edita 
Sotelo Blanco. A 
autora analiza 
fontes e feítos 
comparativos do 
mundo céltico pa, 
ra a partir dunha 
tese invasionista, 
explicar a "presén, . 9iml!iiliii 
cia innegábel" dos .., 
elementos castrexos na Galiza. Como o 
título indica, a través dos seres divinos, 
dos h~!<JE~ e d~ topVíifiriid. ~ 

Estampas da traizón 
A Fundación 10 de Marzo e Ediciós do 
Castro publican corµruntamente 1936: 
Seoane e os poetas fronte á 
sublevación, que complementa unha 
mostra que se 

~· ~~ioªp:~~~ue \ 1i~~d~~;,;~~¿;} .. 
inclue lilha 
edición facsimil 
das Trece estam, 
pas da traizón de 
Luis Seoane. Es, 
tampas editadas· 
por v;ez primeira 
en Bos Aires no 
ano 1937, que re, 
tratan as infá.rnias 
de Franco, Mola e 
Queipo de Llano, entre outros. A Funda, 
ción 10 de Marzo resgata tamén os poe, 
mas que se achegaron ao mesmo tema, 
"ao xénero da execratio" para denunciar 
a barbárie fascista . Ái estáil Florencia , 
Delgado Gurriarán, Rafael Alberti, Ber, 
gamín ou Rei Baltar. + 

• 
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monos en-exceso, prometemps 
facelo axiña. 

Ébora ("único paraíso que os ho
mes e mulleres do planeta poden 
encuntrar" páx. 381), -esa Arcá
dia ( outro referente máis), ese 
lugar imposíbel e utópico é a 
meta dos cinco aventureiros; Li
bardino (ex-auxiliar administra
tivo metido a cabaleiro andan
te), Susano Cabral (o maneto _ 
bailador de ·tangos), o Lligolo fi .. 
llo do alcalde, Mefisto (fillos de 
Mefistófeles e gran xogador de 
tute) e Suceso (un can letrado) 
protagonizan un_periplo na pro
cura_ de amor e da felicidade que 
esta vez si é exitoso. Cinco per
sonaxes que difícilmente es
quencerá quen lea a novela, in
clusive o de memória máis obtu
sa. Eles (émulos dos significati
vos heroes lgátulo Alcazán, R. L 
Stevenson e Reverendo Cora
zón) conforman unha liña na
r:.rat iva. A outra compóñena 
Ebora e as personaxes que a ha
bitan son ainda, se cabe, máis 
peculiares e magnáticas. Como a 
Señorita Pura (grande na arte de 
falar e xogar coas palabras), co
mo Tintorero (artista pintor de 
cadaleitos, culto e republicano), 
como D. Blas ( o cura empeñado 
en explicar a Trinidade), como 
o T oñicas (o seu dedo insulta~ 
dor), como os magos Montoya 
(que traen o cinema e outras ar
tes máxicas) como Demetrio 
Francés (o alcalde tu va bian), o 
Gu~ntanamera (insigne canta
dor de boleros), Mesié Fona, a 
Romana, a Doutora González xa 
citada .. . unha nutrida galeria de 
personaxes a cal máis atrctiva, 
magnética, hipnótica que perdu
rarán para sempre na memória 
do leitor. En moi poucas, en moi 
poucas obras (e non pensamos 
só na literatura galega) se atopa 
un tan amplo elenco de perso
naxes así de carismáticas. Asi, 
duas liñas narrativas van alter
nándose deica confluir (os aven
tureiros, por un lado; Ébora, por 
outro) sen nunca perqer intensi
dad e narrativa, absolutamente 
nunca defraudan nen as perso
nél){es nen un narrador pletórico 
que saben conducilas sen que 
decáia o interese. Como resulta
do ternos unha nóvela coral pe
ro de personaxes md marcadas 
(tal como esperabámos), unha 

' novela balsámica, teráp~til:icd., 
un prémio para o leitor, que go
zará dun discurso positivista, 
vitalista e lúdico moi diferente 
dos catro anteriores (O inf ortu
nio da soidade, Un xogo de apócri
fos, Tal vez melancolía e Os sécu
las da lúa; discursos torturados, 
tfaxelados_, deli~a~t~s) que sor
prenderan agrádabe!m.tD.-!:«; tan.:-1 , 

to aos seus leitores habituais co
mo a calquera outro, pois esta é 
unha novela moi amena e fácil 
de ler, nbs antípodas do que vi
ña senda a imaxe literária de 
Caneiro. Mais tamén novela 
sarcástica e dura. Con non ser 
Ébora. un lugar de,este mundo, si 
está nel, polo que nunca se per
de de vista a história real, desde 
o franquismo á globalización, fa .. 
cendo esa revisión histórica des
de a censura e a denúncia, x~ 
que desde Ébora se conte.mplan 
con estupor os dislates e despro
pósitos que aos de~ais mortais 
que non habitamos éste mundo 

libresco nos toc,ou/toca viver. 
Nesta homenaxe ao leitor todo 
foi concebido para o deleite na 
leitura; e tamén é homenaxe á 
mesma literatura, esta novela 
onde as personaxes boas son 
amantes da literatura (e as malas 
non a entenden), que se com
pracen en discursos barrocos e se 
censuran os malos hábitos lin
güísticos. Senda estilisticamente 
diferente das catro anteriores 
(só o primeiro capítulo mantén 
unhá estreita relac;:j ón) conser\ra -
constantes xa típicas . no autor 
como os xogos de palabras, os 
neoloxismos, o neobarioquismo, 
ou a obsesiva perícia rítmica, 
sempre cunha fluidez léxica e 
sintáctica que revelan a un na
rrador pletórico que goza tanto 
da história que canta como-da 
maneira en que o fai. 

Novela desta altura, nos nasos 
días, é rara avis. Novela así, para 
a literatura galega é un auténti
co tesauro , proba de cal fo i a 
evolución da narrativa no s. XX 

e testemuña moi clara do nível 
·que a expresión literária galega 

• pode acadar. Desde este curruri
cho verde , un regalo para o. 
mundo. Posibelmente o leitor 
non dea escapado á compara
ción cun dos seus referentes· me
nores (Cien años de soledad), 
ainda que sexan novel?S moi di
ferentes; ese mesmo leitor 
concordará con nós en que Ébo
ra, esta apaixonante patada á li
teratura de usar e tirar, merece. 
igual ou mellor sorte~ • · 

XOSÉ M. EIRÉ 

Regreso 
á biografía· 

Título: Los ,señores de Galicia. T enentes y 

condes de Lemos en la Edad Media. 
Autor: ·Eduardo Pardo de Guevara. 
Edita: Fundación P. Barrié de la Maza. A 
Coruña, 2000. 

A biografía cóntase entre os pri
meiros xéneros da Historia:, des
de que Xenofonte (s. V-IV a.C.) 
comentara a educación de Ciro 
e Plutarco (1-11 d. C.) a cons.a
grara coas Vidas Paralelas . O seu 
continuado cultivo pos-terior 
obedecfa, f. certo, á concepción 
individualista dunha .f-fütcria 

Unha vista do Castelo de Lemos. 

supostamente determinada po
los acontece.mentos e os grandes 
personaxes, tratados estes dunha 
forma panexirista, aduladora de 
dinastías e nobrezas. 

atoparon os 
seus motores 
en dinámicas 
profundas de 
longa dura-
ción, nas ten-

protagonistas 
concretos, as 
liñas mestras 
da historia 
de Galicia ó 
longo da 
plena e 
baixa Idade 
Media. 

dencias económicas, que fuxían 
da puntual acción do indivíduo. 

Sen embargo nos últimos anos 
este xénero, así como a atención 
prestada ós acontecementos 
concretos, voltan á actualidade, 
haixo un enfoque renovado. Sen 
perdermos de vista a longa dura
ción e a historia global, os estu~ 
dios mtcrohistóricos abren múl
tiples posibilidades: facil itan a · 
investigación, intensifican a 
pesquisa, melloran a compren
sión, aumentan o grao de empa
tía de cara á exposición ó gran 
público e, tal vez sobre todo, 
restitúen á persoa o posto que 
lle corre$ponde na configura
ción do seu propio destino. 

Eduardo Pardo de Guevara (Di
rector do Instituto de Estudios 
Galegos "Padre Sarmiento") -na 
súa liña preferentemente centra
d a nos traballos de heráldica 
(entre outros Palos , fajas y jaque
les~ 1996 e Emblemas municipais 
de Galicia; 1999) e sobre a no-

. breza (por exemplo El mariscal 
Pedro Pardo de Cela, 1981 e Don 

_ Pedro . ~ernández de Castro, VII 

conde de Lemos, 1997)- acaba de 
ofrecemos un completísimo es, 
tudio sobre o condado de Lemos 
(Los señores de Galicia, na colec
ción "Galicia Histórica" editada 
pola Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, A Coruña, 2000), base
ado na súa tese de doutoramen
to. Os protagonistas son · as va
rias liñaxes que detentaron ese 
señorío, e con el unha posición 
central entre a nobreza galega e, 
por ende, no acontecer histórico 
da Galicia medieval. 

As súas noticias remóntanse ó 
século XII , co t ítulo de tenentes 
da Tena de Lemos (en·calidade 
de delegados rexios), .cando, na 
plena ldade Media, fica asenta
da a estructura social e política 
da sociedade feudal. 

Desde o século Xlll o señorío re
cae na poderosísima familia dos 
Castro, que non só se titulaban 
señores de Lemos, senón mesmo 
de toda Galicia, acadando unha 
preeminencia que os situaba no 
cumio do seu estamento. Sen em
bargo na gran confrontación do 
século XIV eles sostiveron a posi
ción lexi t imista, contraria ós 
Trastámara. A entronización des-' 
ta nova dinastía precipitounos na 
ruína, resultando fracturados os 
seus dominios, dos que entón se 
escinde o condado de Lerrws. 

Foi este ·entregado, en recom
pensa, á familia dos Enríquez, 
mais o seu titular, Fadri.que, go
zou pouco do efémero beneficio: 
enfrontado ax iña con tra o reí 
Xoán 11, perdeu vida e señorío 
no ano 1430, aparecendo ó pou
co en escena a terceira liñaxe de 
señores, os Osorio, que precisa
mente estrenaron en 1456 o tí
tulo de condes de Lemas. 

Coa c_hegada dos Reís Católicos 
ó trono ( 14 7 4) padecerán o aco
so dos Pimentel, condes de Bena
vente, parciais (e beneficiarios) 
dos novos monarcas. Vendo de
clinar a súa influencia polf tica, o 
conde Pedro Á lvarez Osorio 
oponse sen éxito a Fem ando de 
Acuña, virrei en Galicia. O seu 
sucesor, Rodrigo Osorio, fracasa 
igualmente no intento de impe
dir a imposición do novo Estado, 
a resultas do cal será despoxado 
do territorio do Bierzo. Por fin 
recórrese a aceptar a nova orde 
de cousas para salvar a posición . 
económica e social, readaptándo
se ás esixencias cortesanas do Es-

Así pois, a obra condensa, por 
medio do fío conductor duns pro
tagonistas concre~os, as liñas mes
tras da historia de Galicia ·6 longo 
da plena e baixa Idade Media. 

Non menos interesante que o es-
1 ..1 tudio propiamente dito, contido 

no primeiro volume, éo tam¿n 9 
· segundo, onde, alén de varias ár~ 

bores xenealóxicas e dos corres
pondentes índices, ofrécensenos 
243 documentos datados entre 
os séculos XII e XVI, co seu varia
dísimo repertorio temático,· des- . 
de o rutinarie ata o curioso, que 
nos transmiten o _palpitar da 
Historia e un riquísimo material 
de utilidade económica, xurídica 
ou filolóxica. • 

A. L ÓPEZ C ARREIRA 

ANOSA '!'ERRA 

Varela Buxán, 
un autor 
en resgate 

Título: Manuel Daniel Varela Buxán. Opa
criarca do teaa o galego. 
Autores: Vários. Coordena: Xosé Luna San 
Martín. 

Edita: Paaonaro cultural de Lalfn - Semi 

nário de Estudios de Deza. 

O número 3 da coleción Deza 
básicos é un libro homenaxe a 
quen é considerado o autor tea
tral galego máis representado, 
Manuel Daniel Varela Buxán. 
Libro no que se recollen ade
mais de estudos sobre a sua obra, 
unha série de textos-homenaxe, 
asi como unha cronoloxia, unha 
série de documentos gráficos, 
unha conversa co que p de ser 
considerado o "descobridor" do 
dramaturgo (Francisco Pillado), 
etc, unha escolma da sua corres
pondéncia, maiormente co de
vandito Pillado e máis o actor 
Femando lglésias "Tacholas". 

O máis intéresante do volume, á 
parte de dados pontoais sempre 
int:eresantes, son a conversa que 
mantén o coordenador con Fran
cisco Pillado, sobretcxlo porque os 
(presentes ou futuros) estudosos 
do teatro galegos saberán con que 
dificuldades se encontraban aque
les que queri.an achegarse a deter
minadas parcelas da realidade cul
tural galega (por non dicer todas), 
xa que logo,, da realidade política 
da nación. A parte, porque Pilla
do explica moi ben as duas reali
dades do teatro galego. Duas reali
dades nas que profundiza, no seu 
traballo dedicado ao teatro de Va
rela Buxán, Laura Tato Fontaíña: 
"Varela Buxán no teatro galego". 

Laura Tato situa o noso autor na 
esteira do teatro da Escola Ora~ 
mática Galega de Leandro Carré, 
quer dicer, como subliña, ainda 
que Varela Buxán pénsase que es
taba na liña de Castelao e Vilar 
Ponte, o cerro é que -teatralmen
te- estaba máis perto dun Prado 
"Lameiro" que dos dous anterior
men te citados. O ra ben, como 
avisa, o público ao que se dirixia 
Varela eran os emigrantes, emi
grantes que máis que, digamos, 
espectáculos de calidade, o que 
procuraban no teatro era unha, 
perdón pola palabra, "autoidenti-

, fü::acióñ"; q¡;~r dicer! o distancia
mento entre o que acontecia n g, ' 
cena e máis o espectador debía 
ser total. Por outra parte compre 
subliñar que tanto o espectador 
emigrante e o espectador do país 
(fora das elites culturais) non es-

-taban afeitas ás representacións, 
agás as relixiosas e as políticas. 
N ese sentido, como ben analisa 

' n0 tieu tr-abal!o ("O teatro mili
tante de Varela Buxán"} Xcan 
Carlos Garrido O :mceiro cumpriu 
perf eitamente a sua misión. Ora 
ben, o que cabe perguntarse é se 
esta clase de teatro pode conver~ 
terse nun instrumento de libera
ción -de liberdade, mellor-, quer 
dicer nunha cerimónia no senti
do rousseauniano. Para Jean-Jac
ques, inimigo do teatro, este só · 
podía ter sentido, se se convertía 

(Pasa á páxina seguinte) . 
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nunha cerimónia na que os ho, 
mes/mulleres reunidos podian ti
rar deles próprios/as o elemento 
imaxinário capaz de representar a 
sua existéncia, capaz de anticipar 
a experiéncia adquirida e enfron
tarse a novas emocións (sociais, 
culturais, políticas). Despois de 
ler os traballos de Couceiro e o 
máis que intéresante, básico, de 
Dolores Vilavedra ("Por unha re
descoberta do teatro de Varela 
Buxán", traballo no que deberán 
basearse futuros investigadores do 
teatro do estradense), penso que 
non. Acho que nón porque se 
ben o teatro de Varela Buxán po, 
de ser "didáctico", difícil, a pesar 
de todas as dramatúrxias, será 
convertelo, ou facelo, en libera, 
dor. Con todo, non se pode negar 
que foi o seu un teatro que puido 
afacer á representación a todo un 
público que, polas circunstáncias 
políticas da nación, nunca entrou 
nun teatro, nunca viu unha re, 
presentación teatral, nunca puido 
ver, participar, un espectáculo no 
que el próprio se vise representa
do. Un público que, penso, ainda 
non gañou o teatro galego. 

Non obstante, mália todas as 
pegas que lle podamos pór ao te
atro de Varela Buxán, tarnpouco 
nunca el, léanse as suas cartas, 
i.ntentou carniños anovadores. 
Intentou, con b6 tino, facer un 
público mediante o que el consi, 
deraba podia ser unha estética 
teatral nacional (Tato Fontaíña 
dernostra que non, que non era 
unha estética teatral nacional), 
coñecia mui ben as diversas téc, 
nicas teatrais (corno arnosa Do, 
lores Vilavedra) e nunca deixou 
de proclamar ben alto que o país 
s6 será o que debe ser cando este 
estexa dirixido por homes e mu
lleres que crean nel, quer dicer, 

ebastián, un soldado da garda 
persoal do emperador Dioclecia
no, c nverteu e polo eu marti
rio noutro dos símbolo da rena, 
c ncia da vida tras a morte. 

Represéntas como un fermoso 
mozo, de carpo espido e acribi
llado de frechas, de quen os ar, 
tistas medievais e barrocos, máis 
levados pala arte que pola fe, 
botaron man para representar a 
beleza masculina. 

El, que ostenta o padreado dos ar
queiros e dos policías, é invocado 
contra a peste e nos casos en que 
o deber e a conciencia poñen en 
peri~o as decisións de cada quen. 

N estas datas, cando os días xa se 
riotan máis medrados e lumino, 
sos e as primeiras flores e cantos 
dos paxaros anuncian a derrota 
do mortal inverno, san Sebastián 
alía na súa figura o santoral e a 
natureza, nunha simbiose de luz 
e vida, de beleza e renacencia. 

A haxiografía canta del que, a 
pesar de vestir o uniforme de 
centurión da garda pretoriana 
dun dos maiores perseguidores 

nos seus homes e nas suas mulle, 
res, como sinala, con outras pa
labras, Garrido Couceiro. 

O teatro de V arela Buxán, dinos 
Tato Fontaíña, ao permanecer 
fiel ao princfpios das obras que 
compuxera para a sociedade emi, 
grante, "resulta un tanto anacró
nico no axitado panorama dos 
anos setenta". Para Dolores Vila
vedra, "tanto os valores inma
nentes da súa obra, cbmo elo 
perpetuador da nosa tradición te
atral, e a atención que lle prestou 
[ ... ] á emigración, son todas elas 
cuestións que fan de Varela Bu, 
xán un autor a redescubrir". 

Hoxe, cando sabemos que o dra, 
ma moderno é unha teatraliza, 
ción da vida cotidiana e do de
v ir histórico (Jean Duvi~naud 

dixit), cando a telévisión ao fa
cer presente a realidade imedia
ta achegou definitivamente o 
imediato ao acontecimento, 
cando o espectáculo hoxe se re
presen ta no plano dos feítos 
(non nos podemos liberar cliso), 
xa non é posíbel afastar o heroi, 
distancialo como intentou 
Brecht, mais tampouco pode o 
autor teatral dirixirse ao senti
mento para dar paso á idea. O 
autor teatral debe facer do es
pectador un creador, porque a 
creación é, e volvemos a Duvig
naud, unha promesa de felicida
de ou -quizais mellar- a prome, 
sa dunha comunidade de 
consciéncias e desexos. · 

Pode o teatro de Varela Buxán 
prometérmonos esa "comuni
dade de consciéncias e dese, 

xos"? Respondendo a esa per
gunta quizais saberemos se o 
teatro de Varela Buxán é un 
teatro de futuro. 

Os outros te~tos que enchen o 
libro son homenaxes de · amigos 
ao autor desaparecido. Uns máis 
importantes que os outros, al
guns caen no que Manuel Antó, 
nio chamaría 
"liridades do 
serán", ou
tros -a maio, 
ria- presén, 
tan nos e 
dannos a co
ñecer un ho
me bó e xe-
neroso, un 
traballador 
cáseque que 
anónimo da 
nasa cultura, 
do noso tea, 
tro. Os docu, 
mentas que 
se reprodu
cen servirán 
para Unha in, 
vestigación 
ma1s polo 
miúdo do te, 
atro gálego 
na emigra
ción (en Ar, 
xentina), e 
outros -tal
vez- servirán 
para correxir-
mos erras no 

Un libro que 
coloca ao 
dramaturgo 
no lugar que 
lle 
corresponde 
e que nos di 
claramente 
que unha 
cultura, 
unha 
literatura, 
unha 
dramatúrxia 
non se 
compón 
somente de 
grandes 
no mes. 

momento de xulgar o naso tea
tro e os seus autores. Un libro 
que coloca ao dramaturgo no lu
gar que· lle corresponde e que 
nos di claramente que unha cul, 
tura, unha literatura, unha dra
ma túrx ia non se compón so
mente de grandes nomes. • 

X.G.G. 

FRANCISCO .ANr. VIDAL 

A beleza de san Sebastiári 

do cristianismo, non dubidaba 
en falar da nova relixión entre 
os seus compañeiros de armas, 
chegando en moitos casos a . 
convertilos, e senda el mesmo 
quen os bautizaba. 

Din as m las linguas, pero non o 
confirman os haxiógrafos, que o 
emperador sentía certa atracción 
por este esvelto e fermoso solda
do, e polo tanto facía un pouco a 

vista gorda cando alguén o acu
saba de traidor, e contrariamente 
a como actuaba cos demais cris, 
tiáns, a el ascendíao e propiciá
balle toda clase de beneficios. 

A ousada actitude de Sebastián 
e o trato de favor de Dioclecia
no, non podía menos que atraer 
sobre si a furia dos demais ofi- · 
dais e conselleiros imperiais. ¿A 
que viña iso de que un dos máis 
destacados militares do empera, 
dar defendese a aquela secta tan 
aposta á ideoloxía e maneira de 
ser dos nobres romanos? 

A tah extremo chegou a súa pré, 
dica entre os soJdados, que o 

- propio monarca se viu abrigado 
a reprendelo.: Pero Sebastián, 
tan seguro de. si e a súa fe, non 
se deu por advertido e seguiu co
as súas manifestacións en favor 
do cristianismo. 

Era rrioita a ousadía daquel su
bordinado impérial, así que, pa, 
ra escarmento público, Diocle, 
ciano, que un día o acollera en
tre a elite militar de Roma, so, 
meteuno a xuízo e mandou que 
fose despoxado das vestiduras 

militares, atado a un poste e ase
teado ata deixalo por morto. 

Pero non morrera. Unha boa 
muller do grupo dos cristiáns, 
recolleu o seu corpo inerte e cu, 
roulle as feridas, ata que o de
posto militar sanou. 

De novo recuperada a vida e a 
conciencia, Sebastián volveu a 
presentarse diante de Dioclecia, 
no, para botarlle en cara as atro, 
cidades que estaba cometendo 
cos cristiáns. 

O emperador non podía crer o 
que es.taba vendo. Non só por, 
que aquel soldado dado por mor, 
to volvese a aparecer coma un 
resucitado, senón tamén porque 
a súa temeridade presentándose 
diante dos -. seus axusticiadores, 
cando outro no seu lugar non 
dubidaria ·en fuxir, era causa 
máis propia dun arroutado ca 
dunha persoa mínimamente 
sensata. Aquela actitude pravo, 
cativa contra a autoridade pedía 
un escarmento público, e daque
la ordenou que o levasen ó circo 
para ser vareado en público con 
barras de ferro ata morrer. • 

0 COQdeL 

AXanela 
Revista cultural das Mariñas 

N2 10. Outono de 2000. 
Coordena: Suso Torres. 
Edita: Eira Vella. 

Xunto a escolma de nova poesia, A Xa
nela tamén inclue un relato breve de Xa
bier López e a cuarta entrega de Namibia
no Ferreira sobre a literatura angolana. 

Veiga Ferreira 

A.Xanela 
apresenta a fe
ligresia de San 
Xoán de Vila-
mourel e Vei
ga do Pico 
descrebe a ar
quitectura po-
pular desta 
parróquia. 
Poden lerse 
outros arti-
gas sobre a 
invasión da 
gaita esco-
cesa, o 

A VE, música e literatura, entre 
outros temas. Eira Ve!la,..asociación cultu
ral de Betanzos (Apartado 107), ten a 
venda unha edición fascímile do manifes
to Máis Alá! para comemorar o centená
rio do poeta Manoel-António. t 

Andaina 
Revista galega de 
pensamento feminista 

N2 27. Inverno de 2000. Prezo 700 pta. 
Edita: Andaina. 

Nas páxinas centrais Andaina aborda o 
tema da violéncia machista através dós 
artigas de lsaura Saña, Nanina Santos, 
Begoña Iglesias, Isabel Castillo, Maica 
Rodríguez e unha reportaxe sobre a Casa 
de Acollida de Vigo, que leva dez anos 

funcionando. 
Entrevista coa 
arquitecta 
Pascua la 
Campos eco
laboracións 
de Ana Rosa 
Bouza San
tiago, sobre 
a Marcha 
Mundial das 
Mulleres, 
Laura Bu
gallo, do 
colectivo 

. TransGaliza e Ángela Sie- . 
rra González que fala de democrácia pari
tária e cidadania. Olga Fontán achégase á 
Bienal de Arte de Pontevedra e Carme 
Adán ao libro So&re Monstros e Ciborgs do 
que é autora Donna J. Haraway. t 

Tempos Novas 
N2 43. Decembro de 2000. Prezo 500 pta. 
Dirixe: Luís Alvarez Pousa. 
Ecflla: Atlántica de Información e Comunicación. 

Que deu de si o último ano do milénio?, é 
a pergunta á que intenta responder esta 
revista nun monográfico que percorre os 
eidos da política, economia, educación e 
ciéncia, dos que non se tira un bo balan
ce. Entrevista ao eurodeputado Michel 

Rocard, que fa-
la da situación 
de Córsega e 
reseña do festi
val Sete notas , 
Sete cidades. 
Coincidindo 
coa celebra
ción do Ano 
Castelao e o 
cincuenta 
aniversário 
de Galaxia, 
Tempos 
apresenta o 

monográfico De 
Castelao a Galaxia, .con traballos de análi
se, documentos e unha entrevista inédita 
a Ramón Piñeiro.t 

::. 
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Homenaxe a tres mulleres 
que representan a memória viva do exílio 
·Mari vi Villaverde, Maruxa Fernández e Chonch~ Concheiro asistirán 
ao Congres9 que se celebrará en Pontevedra os dias 25, 26 e 27 de Xaneiro 
1 

-0-C.V. 

As suas son biografias mar
cadas polo exilio, por aqueta 
travesia que as alonxou do 
país fuxindo da represión 
franquista. Marivi Villaverde 
e Maruxa Fernández -pasa
ron boa parte das suas vidas 
en Buenos Aires, Choncha 
Concheiro en México. As 
tres serán homenaxeadas en 
Pontevedra no Congreso 
Homenaxe ao Exilio Galego 
que se celebrará os dias 25, 
26 e 2 7 de Xaneiro. 

Son memória viva do exílio e as 
tres queren que a história dos 
que tiveron que fuxir do país 
non se esqueza. Maruxa Femán
dez, Marivi Villaverde e Chan
cha Concheiro asistirán á sesión 
de homenaxe. que o Congreso do 
Exílio celebrará en Pontevedra o 
dia da sua clausura, 2 7 de Xanei
ro. Canda elas serán lembrados 
todos aquel~s homes e mulleres 
que tiveron que deixar este país 
pola persecución política. 

Cando cada unha delas canta a 
sua vida agrama o exílio nun pri
meiro plano. Ningunha das suas 
biografías seria entendida sen 
aqueles barcos imensos que cruza
ban o mar e cambiaban o terror 
pola esperanza. fu tres lembran a 
tranquilidade daquelas travesías. 
A xomalista Soedade Noia será a 
encargada no congreso de relatar 
as suas vidas, histórias maiormen
te descoñecídas que sorprenden 
pola sua intensidade. "Sorprende 
achegarse a estas mulleres. Son 
xenerosas á hora de contar a sua 
biografía. Recoñécense como exi
ladas e a nada que se converse 
con elas descobrimos unha nova 
visión do exílio completamente 
descoñecida, a que aportan as 
mulleres que tamén tiveron que 
escapar do país" afirma Soedade 
Noia ao destacar a singttlaridade 
destas mulleres, compañeiras as 
tres de homes coñecidos no mun
do cultural e político: o escritor e 

Eu tamén fun coas vacas 

AFONSOEIRÉ 

Maruxa Seoane e Marivi Villaverde. 

político Ramón de Valenzuela 
~e Marivi Villaverde-, o artista 
e escritor Luis Seoane ~e Maru
xa Femández- e o médico e acti
vista comunista Francisco Come
saña, compañeiro de Chancha 
Concheiro. 

Era ainda unha nena cando Mari
vi Villaverde sofre o seu primeiro 
exílio. Marcha coa família con 
p?saportes falsos para Fráncia pa
ra se atopar co seu pai, Elpídio 
Villaverde, alcalde republicano 
de-Vilagarcia e tamén deputado. 
En Burdeos coñece a Ramón de 
Valenzuela ·pero só se poderán 
ver durante dous días. Marivi em
barca no Massília cara Buenos Ai
res nunha travesia que durará 18 
días e da que ela ainda se lembra. 
Tardará cinco anos en volver a 
ver a Ramón de Valenzuela, in
comunicado nese tempo en cár
ceres e campos de concentración. 
O encontro será na estación de 

tren de Redondela, cando ela de
cide deixar a sua família e volver 
a Galiza para comezar a vida en 
comun con Ramón. Erraron ao 
pensar que a ditadura tiña que re
matar en breve. O ambiente era 
irrespirábel e no 1949 ian come
zar de novo o que seria o terceiro 
exílio de Marivi Villaverde·e a le
varia de n~vo a Buenos Aires de 
onde só regresaría en 1966. 

Na capital arxentina Marivi Vi
llaverde traballa no Teatro Gal e
go da Federación e dirixe xunto 
con Arturo Cuadrado o xomal 
Galicia. En 1962 entra no PCG, 
partido.do que tamén é activo 
militante Ramón de Valenzuela. 
Marivi Villaverde afirma que to~ 
do o seu tempo de exílio foi pro~ 
visional. "Cando viña o fin de 
ano diciamos que o próximo sexa 
alá. Era case coma un ritual" si
nala e lamenta o siléncio co 
que foron recibidos todos os que 

Casarriba 

volveron da sua longa fuxida. 

Ramón de V alenzuela coincidiu 
no cárcere de Santiago con 
Francisco C omesaña e tamén 
relatou aquel episódio que o es
critor Manuel Rivas conta en O 
lapis do carpinteiro. O momento 
no que Camílo Diaz Baliño re
trata as caras dos seus compañei
ros de prisión no Pórtico da 
Glória. Chonchiña Concheiro 
ainda se emociona lembrando 
aquel tempo; ainda lle costa en
tender como ela foi quen de me
ter unha pistola debaixo do seu 
gabán amarelo para conseguir 
que aqueles· presos fux iran. Co
ñ ecera a Francisco Comesafia 
cando estudaban en Compostela 
e nunca máis se separou del, nen 
cando o compañeiro -coñecedor 
dos moitos anos de cadea que lle 
esperaba:µ pola sua militáncia 
esquerdista, afiliárase ao PC no 
cárcere da Corufia- lle dixo que 

se esquecera del, que habían de 
pasar anos até que poideran ter 
unha vida en comun. Choncha 
agardou e visitou a Comesaña 
en todos os cárceres ao que o 
trasladaban e mesmo casou por 
poderes estando el n a prisión. 
Con el marchou tamén ao exí
lio, que comezou en Cuba en 
1944 -país no que nace o seu 
primeiro fillo- e con tinuou logo 
en México, onde nacería a sua 
segunda filla e onde pasaría trin
ta e tres anos até o regreso a T ui 
en 1977. "México deume os me
llo res anos da miña v.ida._Er 
unha t riste alegria poder mar
char, fuxir daquel medo e atapar 
tranquilidade" afirma Chancha 
Comesaña apurando lembran
zas. No exílio Chancha Con
cheiro participou na Unión de 
Mujeres Españolas Mariana Pi
neda que tentaba axudar aos 
presos políticos do &anquismo. 

O regreso definitivo de Maruxa 
Femández á Coruña non ia ser até 
1979. Poucos meses despois mo
rreria o seu compañeiro, o artista, 
escritor e galeguista Luis Seoane. 
Embarcara Maruxa cara Buenos 
Aires o 1 de Marzo de 1937 e a 
travesía prolongárase xusto un 
mes. Alá estaba xa Luís Seoane, o 
compañeiro que tivera que fuxir 
ao estoupar o levantamento mili
tar. Luis e Maruxa casan no pró
prio porto bonaerense para que 
ela poda desembarcar e comeza 
entón a sua vida arxentina na que 
ela seguirá de perto a traxectória 
artística de Luis Seoane. Maruxa 
merca as pinturas e prepara o 
lenzos do artista e ainda hoxe e 
gaba de recoñecer os orixinais da 
sua obra mirando s6 o envés dos 
cadros, a feitura dos bastidores. 
Tanto Maruxa como Marivi e 
Chonchifia coinciden en que, 
mália que os anos se prolongasen, 
o tempo do exílio era unha parén
tese que miraba sempre á volta ao 
país. Son elas agora memória de 
tantos outros que t iveron que fu
xir e en Pon tevedra recibirán a 
homenaxe merecida.• 

Eu tamén 
iu10XIO R. RUIBAL Casarriba 

fun coas vacas 
de Euloxio R. Ruibal 

de Afonso Eiré NOVIDADES 

narrativa 
Teléfono e Fax: 981 171 07 8. Correo Electrónico: espiralinaior@cemiga.es 
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A Federación de Teatro Afeizoado 
será o interlocutor dos grupos ante o IGAEM 
Quer agrupar a todas as compañias non prof esionais para .conseguer recursos e 
intercambiar experiéncias 
*P.B. coh posterioridade en Compos, e como moito traballa cos do vez que cubres os. gastos e, ás mos un interlocutor e o IGAEM 

tela chegamos a xuntamos cin, seu entorno". veces, as asociacións de viciños xa se amosou moi receptlvo ante 
A falta de recursos, de apoio cuenta formacións'', explica ou os concellos páganche algo a iniciativa". Na actualidade 

- institucional ou de formación 
son alguns dos obstáculos cos 

Víctor Vez, un dos membros da Estes grupos normalmente for, polas actuacións. Pero funda, existe unha comisión xestora -á 
Comisión Xestora. man parte dunha asociación mentalmente o qu'e conta é o espera de que se escolla unha di, 

que teñen que conviver no dia cultural ou xuvenil, de viciños, traballo e compromiso persoal. rectiva- da que forman parte un 
a dia a maior parte dos grupos A idea cristalizou nunha asem, tamén os hai parroquiais e nos · Pacemos decorados, con marte, representante de Metátese de Pa, 
de teatro afeizoado. Co ánimo blea que se celebrou en Noia últimos tempos están a prolife, lo e puntas, pintamos, deseña, las de Rei, Teatro do Curro de 
de mellorar a sua situación hai no mes de Decembro ·na que rar as escalas municipais. Son •mos vestiários". Noia, Ditea de Compostela e fa, 
tempo que argallan a maneira participaron trinta compañías formacións con poucos recursos coitade de Valadares, en Vigo. 
de unir esforzos. No mes de non profesionais. "Polos con, e entrar a formar parte da Fede, Por estas formacións pasa xente de 
Decembro ao redor de trinta 
formacións responderon á con-

tactos que mantemos a Federa, -ración abre a posibilidade de in, todo tipo. E moitas veces á hora A axenda da Federación inclue a 
ción poderia agrupar a 5 gru, tercambiar, ademais de expe, de traballar nunha montaxe "hai consecución de apoios econó, 

vocatória de constituir unha pos. Só queda que a Consella, riéncia, material. que pór o carro antes que os bois", micos para a realización de mos:.. 
Federación, que está a piques 
de formalizar legalmente e que xa 

ria aprobe a nosa constitu, quer dicer, escoller unha obra que tras e certames escénicos, porque 
ción", engade o representante. "Na maior parte dos casos -con, se adapte a o número de actores ao seu entender os que existen 

iniciou os contacto co IGAEM. ta Vez- o seu orzamento ten cosque se. conta e as suas idades. son insuficientes. As subvencións 

"Levamos traballando máis de 
Intercambiar experiéncias eco- que tirarse do da asociación cul- tamén irian adicadas á formación, 
ñecerse, foron os primeiros froi, tural, polo que os carros están Empezar a existir con cursos de dirección, ilumina, 

un ano. A idea de criar unha fe, tos. "Dalgunha maneira, a fe, contados. Ás veces son os gru, ción, dramaturxia e outras espe-
deración de Teatro Afeizoado deración xa funciona. Puxémo- pos de teatro os que se consti- ''Un dos principais problemas que cialidades. No seus estatutos reco, 
partiu do grupo Metá.tese de Pa- nos en contacto, soubemos uns tuen como asociación cultural ternos os grupos de teatro afecioa, llen como obxectivo, ademais de 
las de Rei. A primeira reunión 
acudimos 8 ou 9 grupos, pero 

dos outros e o que estabamos a para obter financiamento. Se do é que até hai ben pouco non promover o intercámbio de expe, 
facer -comenta Vez. Un grupo entras nos circuitos culturais existíamos para a Administra, riéncias, a loita pola normaliza, 

nas convocatórias que se fixeron de teatro afeizoado vai por libre podes sacar algun diñeiro unha ción" -explica Vez. Necesitaba, ción cultural e língüística. • 

SE AS TOURAOAS SON CULTURA, O CANIBALISMO 
É GASTRONOMIA 

Tal que así rezaba o texto dunha faixa, ou 
pancarta, nunha grande manifestación anti, 
tauromáquica celebrada no ano pasado, en 
Lisboa, dentro dun debate público a propó, 
sito de variar, ou non, a norma portuguesa 
que proíbe a morte dos touros na praza, alte, 
ración legal que nunha vila do Algarve, pró
xima á fronteira española, se pretendia, para 
asi "homologar" o espectáculo ás touradas 
españolas. Veu-me ao recordo estes dias, 
v r d ferrete espetado (que tan ben ilus, 
traba o humorista Xosé Lois no número 965 
dest manário) n n no l mbo do maltra
tad touros da lida elvaxe que a tradición 
taur máquica española chama "fiesta" (!), 
enón no lombo das sofridas vacas e dos so

fridos bois da gandaria da nosa nación (por 
certo, ¿por que fala de "vacas tolas" ou 
''loucas", coloquialmente, e non de "bois to, 
l "ou "loucos": ¿n n seria máis apropriado 
falarmo de gando vacun ou ovino "tolo"? 

Pode-me dicer quen lea que pouca rela
ción ten a cruenta exibición da tortura 
dos touros que dá corpo ao espectáculo 
tauromáquico co padecimento e morte 
que afecta, aqu i e agora, ao noso gando 
vacun, mais eu vexo, lle coincidéncias 
non casuais. Ei,las: 

Xa no século XIX (1875), Lamas Carvajal, 
nas suas Cartas ós gallegos denunciaba como 
non había cartos para honrar os tesauros da 
pátria e si se ptevian para construir en San, 
tiago de Compostela, por importe de 
32.500 pesetas ( ! ), unha praza de touros, 
proxecto no que figuraba como accionista o 
Concello da cidade e que, afortunadamen
te, non se chegou a realizar. No século XX, 
Castelao vai,se estrear como colaborador d' 
A N osa T erra ( 191 7) cunha estampa en que 
o labrego,filósofo exclama, perante o anún, 
cio dunha tourada: "¡Lástema de bois!". Da
quela (hai cento vintecinco anos, hai oi, 
tenta anos ... ), como hoxe, 'ª Galiza, subme
tida a coloniaxe económico-política, pade, 
ce,a reforzada pola invasión cultural, que 
tenta aclimatar aqui unha das máis ráncias 

MARIA PILAR GARCIA NEGRO 

e bárbaras tradicións españolas: a "diver, 
sión" e o espectáculo "artístico" a custa da 
tortura e morte dun animal e da exposición 
sadomasoquista do tO!J!eiro ao perigo certo 
e á eventual morte. E 

damas do armário "peinetas" e "mantillas" e 
para as forzas vivas fumaren o abrigado cha, 
ruto (ainda que detesten o tabaco: tradición 
obriga ... ) e vestiren,se por unhas datas do 

ridículo argot do caso. 
Mais como Pontevedra ben certo que os papeis, 

como di a frase feita de 
noso, terman do que 
lles poñen. Tamén as 
línguas. Non irnos cha, 
i:nar racista ao •idioma 
español por denominar 
coa palabra xa mencio'- . 
nada, "fíes ta", seme, 
llante barbárie e por 
elevá-la á categoría de 
"nacional"; si irnos cua, 
lificar de atávica, inu, 
mana e mortífera a in, 
tendón e a concreción 
material dos que patro
cinan e aplauden tal 
antropoloxia, apoteose 
da morte violenta, que 
algun elemento do Par, 
tido Popular -de non 
moi amplo repertório 
imaxinfstico- cualifica, 
ria como própria de 
Atapuerca ... 

'Seica demitiu ou 
cesou o Conselleiro de 

Agricultura e 

non era suficiente ( ¡ bé, 
nia ao govemo munici
pal que rexeitou, desde 
o primeiro morp.ento, 
patrocinar semellante 
"tradición"!) e ainda A 
Cortma, cumpria levá
la a lugares do país tan 
"castizos" como Sárria, 
Noia, Lalin, Xove ... : 
¡ole! Pasamos do vello 
¡"Con el Imperio hacia 
Diqs! ao actual" ¡Por 
los toros, a la españolía 
cañí!" Canta razón 
-entre parénteses- ti-
ña meu pai cando 
contaba aquel "chis, 
te" -supoño que inven
tad o por el- do que 
perguntaba: "¿O os tas 
dos touros?" -"Gosto", 
respondía o outro. "¿E 

. 
a sua equipa. 

Demisión en masa 
é a que terian 

que protagonizar 
os govemos galegas, 
español, a Comisión 

europea, 
. / . 

os com1sanos 
d " o ramo .... 

Para recordarmos a actualidade de tal "pr°' 
gramación cultural" exportábel, como em, 
blema español, a toda a España política, sai, 
ba,se que un complete e circunstanciado 
documento interno do Partido Popular no 
País Basco e mais en Cataluña, de 1997, 
publicado no seu dia polo xomal Deia, pro, 
puña e encarecia a necesidade de criar a 
afeizón a tal espectáculo alá onde non exis, 
tise, ºcon medidas concretas como, por 
exemplo, a construción dunha praza de tou, 
ros en San Sebastián. Nós, galegas, seica 
entramos tamén en tales previsións coloni, 
zadoras, que tan ben sabe cumprfr o alcalde 
da Coruña, coa construción no seu dia dun 
Coliseum, habilitábel, no verán, para a "ar, 
te" tauromáquica, ocasión para sacaren as 

logo, como non vas?" 
-"Por iso mesmo ... ". 

Nós, na nosa nación, tamén matamos ani, 
mais: poecos, xatos, xuvencas, años, polos, 
coellos ... Só que os matamos para comer, 
despois de os alimentar (antes, se a facenda 
era suficiente) ben mantidos, cos alimentos 
próprios da bioloxia de cada un deles, insisto, 
até onde os meios o permitían. Que o orga, 
nismo do porco e o humano sexan moi se, 
mellantes non levou nunca a que os ranchos 
fixesen "porcofáxia" ou os xatos o equiva, 
lente. Agora si, agora os "antigos" herbívo, 
ros teñen que comer (¡mercado manda!) a 
podrémia das fariñas de orixe animal e os 
plumíferos hai que os hormonar ben, non 
vaia ser que o millo e a verdura os prexudi, 
quen. Non vaia ser que podamos ainda, os 

galegas, identificar e recoñecer os sabores 
"de antes" e, por aqui, nos fagamos anti-eu
ropeus, por préferirmos aquel "atraso" ao ac, 
tual adianto "civilizatório" que nos invade. 
Recordarán alguns leitores ou leitoras o le, 
ma tan repetido polo nacionalismo galego 
nos tempos anteriores á ~ntrada de España 
(1 de Xaneiro de 1986) na CEE: "¡Mercado._/ 
Comun Europeu, ruína do povo galego!" 
¿Hipérbole? Nen os máis cegos optimistas de 
hoxe coido que se atrevan a negá,lo. Mais o 
govemo español; ferreña para cos de dentro, 
como o "rejón" que tan compasivameñte es
petan no lombo do touro, operación na que 
poden morrer touro, cabalo e cábaleiro, este 
govemo, seguindo inveterada tradición, é 
calado e submiso cos grandes de fóra, hoxe, 
con esta Unión Europea incapaz de tomar 
medidas eficaces, sérias e rigorosas desde que 
hai unha década se revelou, no Reino Uni
do, o "mal das vacas tolaS" ... Exemplar. 

E asi como se nos escolle para termos que 
ser tauromáquicos (que non taurófilos) á 
forza, tamén se nos escolle como criado
res do mal que outros non investigan nen 
recoñecen, culiminando a matanza obri, 
gada no enterramento de reses morras 
nunha mina ou canteira abandonada de 
Mesia, brillante maneira de celebrar a 
Xunta de Galiza o cámbio de ano, século 
e milénio. Seica demitiu. ou cesou o Con, 
selleiro de Agricultura e a sua equipa. De, 
misión en masa é a que terian que prota, 
gonizar os governos galegas, español, a 
Comisión europea, os comisários do ramo 
e tutti quanti levan permitido barbaridade 
tal, nada bíblica e si ben humana e políti
ca e, por isto, evitábel. Mais non nos pre, 
ocupemos: seguirán xunguidos ao carro 
do "progreso" e aplicados disciplinada, 
mente a adaptaren a Galiza, velis nolis, ás 
avantaxes do capitalismo e da modemi, 
dade, esta volta en fotma de veleno ali, 
mentar, ruína económica para o sector, 
inquietude e desasosego dos consumido, 
res ... Quousque tandem ( Catilinas de ho, 
xe) abutere patientia nostra? • 

.. 

• 
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Lírica de Martin Codax, Mendinho e 
Joan de Cangas na música de Quinta--Feira 
O quinteto conxuga temas_ instrumentais e vocais 
no seu primeiro disco .. . de seu" 

*P.B. 

Mendinho, Joan de Cangas ou Martín Codax son os letris
tas escollidos polos compoñentes de Quinta-Feira para o 
seu repertório. O seu primeiro disco •.. de seu" poderla en
trar no abano de música experimental á que se adoitan re
ferir os críticos como folk, pero cunha singularidade nova, 
a de integrar nos seus temf,ls a lírica de cantigas medievais 
que atopan na música un n~vo xeito de darse a coñecer. 

1 "Incluir cantigas medievais no 
noso repertório é a rnaneira 
que escollemos nós de reivindi
car a nosa cultura e de dar a 
coñecer a arqueoloxia da nosa 
lírfra", explica Marcos Seixo, 
un dos seus compoñentes. O 
grupo aponta que "evidente
mente estas letras non teñen 

para nós o significado que tive
ron no seu tempo pero ao utilí
zalas refrescarnos a rnernória. 
Moitas veces esquécese que 
houbo un tempo no que o cen
to por cento da povoación fala
ba a nosa língua e que a litera
tura galega se divulgaba por to
da Europa". 
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Quinta-Feira está composto por 
músicos que veñen de traballar en 
diferentes estilos. Marcos Seixo 
-un dos gaiteiros- participou en 
vários cuartetos tradicionais até 
coincidir con Toño Dornínguez 
-frauta, gaita e voz- en Verbo Xi, 
do, un grupo de gaitas que logo 
deu lugar a unha formación folk 
bastante básica que incluía guita
rra, acordeón, flauta traveseira, 
gaita e percusión tradicional. 

Pouco tempo despois de desfacer
se, receberon un convite da Uni
versidade de Vigo para actuar no 
campus de Pontevedra. 'Toño 
aceitou, pero o grupo xa non 
existía polo que tivernos que bus
car un guitarrista -Tito Maquiei
ra- e montar un repertório en 
cinco ensaios", canta Seixo. 

A experiéncia resultou e, de al
quel primeiro concerto, que se 
celebrou un Xoves, na ceu 
Quinta,Feira. "Despois de actuar 
durante un ano aproximada
mente corno trio decidirnos am
pliar a formación, porque atopa, 
barnos caréncias instrumentais", 
engade. Incorporouse un bate
ria, que proviña dun grupo de 
jazz, Noli Torres, que, á sua vez, 
puxo ao grupo en contacto cun 
baixista rockero, Xavi Rabanal. 

As suas prirneiras aparicións es
tiveron moi ligadas aos concer
tos didácticos que durante o 
ano 1998 -adicado aos trobado, 
res medievais- ofereceron en 
Casas da Cultura e centros de 
ensino. "Durante dous meses 
-explican- fixemos unha rnédia 
de máis de un concerto ao dia". 
Eran actuacións que inc:_luian 
tamén unha conferéncia sobre 
a lírica, a cargo de Marcos Sei
xo e nalguns casos de Mercedes 
Queixas, autora do libro Os 
Trobadores do Reino de Galiza. 

Seguíronlles concertos en pubs e 
festivais, até que o pasado ano o 
quinteto decidía apresentarlle a 
Eloi Caldeiro, responsábel do elo 
Sons Galiza, a maqueta que deu 
pé ao compacto que xa se pode 
atopar nas tendas. N te tra allo 
mestúranse cinco terna in tru, 
mentais con cinco v cai . ''Non 
quixemo incluir letra en t d 
porque a literatura róu ali un 
g uco de protagoni m á mú ic . 
E por iso que coidamo intere 
te manter algun tema instru
mentais", sinala Marc 

De calquer xeito para e les di
fundir a poesia tamén é impor
tan te e, ao carón das cantigas 
Orulas do mar de Vigo de Martín 
Codax, San Mamede de Joan de 
Cangas e San Simi6n de Men
dinho, compoñen para o poema 
O señor das Carapazas de Rober, 
to Blanco Torres e a cantiga Le
la incluida na obra Os vellos non 
deben de namorarase de Castelao. 

O poema de Blanco Torres era 
un terna que interpretaban, ao 
xeito dun romance de cego con 
zanfona e voz, co grupo Verbo 
Xido e que recuperaron con ou
tros arranxos para o novo grupo. 
Lela montarono o guitarrista, 
Tito, e o cantante. Ainda que 
neste disco non aparece, Quin
ta-Feira xa adianta que traballa 
con cantigas de Afonso X e que 
non descarta a posibilidade de 
musicalizar poemas de autores 
contemporáneos, nun próximo 
traballo que poderia sair a luz o 

· vindeiro ano.• 
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Con pólvora e magnolias cumpre 25 anos 
A crítica considera que o libro de Ferrin cambiou-o rumo da poesía 

-0- CARME VIDAL 

Corria o 1976 cando via a lus 
Con pólvora e magnolias, o li
bro de Xosé Luís Méndez Fe
rrin publicado en edición de 
autor e impreso en papel de 
empaquetar. Aquel título que 
non atopou daquela editor ia 
pasar á história literária como 
un dos libros fundamentais da 
nosa literatura. Poucas veces 
se comemora o aniversário 
dun libro. As efemérides lite
rárias rememoran en especial 
o nacemento e a morte dos 
criadores. Poneos son os Ji .. 
bros que conseguen tomar 
peso por si próprios para ser 
protagonistas dun aniversário 
celebrado. Neste 2001 o poe
mário Con pólvora e magno
lias cumpre vintecinco anos. 

Con pólvora e magnolias foi, se, 
gundo lembra o seu autor, o pri, 
meiro libro galega que non vi, 
sou a censura naquel 1976 tan 
recente á marte de Franco. Xosé 
Lufs Méndez Ferrin relátanos a 
orixe dun poemário que ia ocu, 
par un lugar destacado nos estu, 
dos da escrita galega. "Era unha 
obra política, proxectada desde 
a célula e a organización comu, 
nista . Moitos dos poemas xa 
eran coñecidos porque sairan 
publicados en revistas xeracio, 
nais de Madrid e Barcelona. 
Non topei editor. Fixémola en, 
ti"e Luis Mariño, o impresor Del, 
gado e eu e distribuina unha li, 
braria de Santiago. As duas edi, 
cións que tiramos esgotáronse 
rapidamente pero perdimo tÓ, 
dos os cartos. Esa xenerq_sidade 
só se explica pala sua orixe polf, 
tica" conta Ferrin. 

Seguiu de preto o autor o trans, 
correr do p ernário, o proceso 
p l que ne te temp e foi 
c nv rt n nun d tftul e 
mai r releván ia do écu l XX. 
A crf ti a e o tud itua, 
r n a Con pólvora e magnolias 
en lugar privil xiad e e tacá, 
r no c m protagonista dunha 
ruptura poética co cialrealis, 
m da é ca. Ferrin non 
conc rda c a idea. "S ternos 
que falar dalgunha ruptura, se, 
ria co socialrealismo castelán, 
con Gil de Biedma, Barral e to, 
d s aquel s. Nunca coa tradi, 
ción galega porque, de ser asi, 
estaríamos a borrar a Curros, 
Pondal ou Rosalia" afirma o au, 
tor do poemário que tamén tira 
protagonismo á publicación, 
emarcada, ao seu ver, nun tem, 
po no que "non se pode esque, 
cer que tamén sae Seraogna de 
Pexegueiro, desde a ANPG se 
promoven as asambleas de poe, 
tas e xurde Rompente, selo bai, 
xo o que aparece Con pólvora e 
magnolias". 

Despois das primeiras duas edi, 
cións de autor, o libro sairia pu, 
blicado en Xerais a cargo de 
Carme Blanco e Claudia Rodrí, 
guez Fer. Os poemas de Ferrin 
que naceron tamén estampados 
en volandeiras e pegatinas pasa, 
ron a formar parte dos progra, 
mas oficiais dos planos de estu, 
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Xosé Luís Méndez Ferrin con Manuel Maria mmha fotogi afia dos anos setenta. Á direita, o poema "Redamo a libertade pro meu pobon, pubHcado nas Follas de Resisféncia Poética • 

,.....dÓs. Carme Blanco destaca duas 
faces á hora de valorar a tal altu, 
ra a impronta da obra. "Por un, 
ha banda está a opinión pala 
que <liria que me gusta hoxe co, 
mo me gustou cando o lin por 
vez primeira. Logo está a reali, 
dade obxectiva, o feito palpábel 
de que a hi tória literária do pe, 
o que tivo e te poemário está 

xa perfilada" aponta Carme 
Blanco qu con idera que "todo 
o mund aceita a sua influéncia 
no panorama xeral e na história 
da poe ia. Ás veces os autores 
máis influintes ocúltanse, existe 
unha hi tória segreda que non 

• 
está feita. Non é o caso de fe, 
rrin de quen non se pode negar 
o seu peso". 

Ruptura singular ... 
ou plural? 

É Con pólvora e magnolias prota, 
gonista dunha creba poética? 
"As rupturas literárias non son 
feitos aillados senón consecuén, 
cía dun clima determinado. fe, 
rrin consegue conxugar delecta, 
ción estética e fondo ideolóxico, 
carga política con distinta for, 
ma. A principal renovación é a 

das formulacións estéticas" afir, 
ma o poeta Xosé Maria Álvarez -
Cáccamo ao falar do· que define 
coma "un dos mellares libros da 
posguerra". Álvarez Cáccamo 
analisou a obra en Llteratura ga, 
lega do século XX (Galaxia) e 
emparenta o seu carácter revo, 
lucionário co que tamén se pro, 
duda con "Seraogna de Pexe, 
gueiro, Herba de aqui e acolá de 
Cunqueiro e mesmo Onde o 
mundo se chama Celanova de 
Celso Emílio", nun tempo no 
que tamén situa a publicación 
dos primeiros títulos de mem, 
bros da sua xeración. 

O poeta Anxo Angueira tamén 
se adentrou no estudo da obra. 
"Foi fundamentar, capital diría, 
e tivo unha importáncia decisi, 
va de carácter literário, estilísti, 
co e temático. ainda que, curio, 
samente, non ho~bo nengun li, 
bro que fose imitador del. Ac, 
tuou a nível estructural no pa, 
norama literário" afirma o autor 
de O valo de Manselle. Celebra 
que se comemore o seu aniversá, 
rio, á fin, afirma, compre "que a 
nosa literatura teña títulos de 
referéncia, Con pólvora ... é un 
deles como o é De catro a catro" . 
Como poeta Angueira recoñece 
ter bebido en Ferrin e, en con, 
creto, oeste poemário que consi
dera fundamental "para unha 
ID?IlChea de poetas e c;_apital na 
nosa história literária. E referén, 
cía na miña xeración e nas ante, 
riores, para os poetas dos oitenta 
foi decisivo á hora de abrir a ve, 
ta do culturalismo", afirma. 

Á poeta Chus Pato seméllalle. 
que Con pólvora e magnolias ten 
máis de vintecinco anos, tal é o 
pauso que deixou xa na nasa li, 
teratura. "Deste libro <liria que é 
por primeira vez na poesía gale, 
ga un non,sólido. E é inaugural 
porque supera . a fascinación- do· 
abismo. Traballa a língua como 
abstracción liberada. E nación 
contra relato de liberación bur, 
guesa . . É revolución -Stephen
contra as .grandes corporacións 
transnacionais. É non,palabra 
(pólvora), tradición (magnólia)" 
afirma a poeta do libro que re~ 
mata co repetido "e reclamo a 
liberdade pró meu pavo". • 

_.,,. 



l._J 

... 

34 18 DE XANEIRO DE 2001 • Nº 970 

Catorce homes 
conversan ·arredor 
de Uxio Novoneyra 
Neste sikncio (Noitarenga) 
recolle un debate celebrado 
pouco despois da marte do poeta 

Apenas un mes despois da sua 
morte no outono de 1999 cator, 
ce homes reúnense no pazo de O 
Picón para falal' de Uxio Novo, 
neyra. Moitas das palabras están 
prendidas da emoción pola perda 
próxima, outras adiantan análises 
que van da filosofia á explicación 
artística e o encontro está se, 
mentado de datos biográficos que 
aportan maiormente os seus ami, 
gos Manuel Maria e Hermínio 
Barreiro. O resultado daquela 
conversa privada sae agora a lus 
no libro Neste silencio. Arredar de 
Uxio Novoneira (Noitarenga). 

''Un grupo de amigos falando dun 
amigo, recén morro e querido". 

. Asi define o libro o coordenador 
da edición lgnácio Castro. Uxio 
Novoneyra, o poeta, ia ser naque, 
la altura o protagonista do semi, 
nário de filosofia que se viña ~un, 
tando desde hai tres anos en O 
Picón. Hermínio Barreiro, Daniel 
Bernárdez, lgnácio Castro, Xaime 
Domínguez, Amando González, 
Guillermo Ferrández, Pedro Fe, 
rrández, Manuel Jordán, Manuel 
Maria, Antón Patiño, Xosé Prie, 
·to, Antón Sobral, Alberto Suca, 
sas e Gonzalo T rasvach son os 
participantes na reunión. 

Pegada á emoción do momento, 
o libro discurre entre as apre, 
ciacións e os proxectos. Hermí, 
nio Barreiro destaca tres ideas 
claves da sua poesia: "a liberda, 
de, as emociÓi1s e o soño". Ma, 
nuel Maria reclama a publica, 
ción dun libro inédito, o Mester 
de1 amar e vagar que ia ser publi, 
cado no 52 na colección Xistral 
de Lugo e que el entende funda, 
menta~ para falar do pensamento 
de Novoneyra e Antón Patiño o 
descobre como artista plástico -
"de moita c.al~-et~e incluso".:... 
despois de .~~:~ínio Barrei, 
ro apcme o. ~:·biográfico de 
que .fo¡ M~n~~atiño quen 
lle '.meteu· IlQ .COF,J;ÍO . aquela que, 

,'l' ·:i., .. 

mebard fnarle~::;; 
tewontin ''J. 

~> 
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Uxio Novoneyra. 

réncia pola pintura. ''Realmente 
Uxio chega a pintar" afirma. 

Os siléncios de Novoneyra son 
motivo de debate. ''El escribia só, 
única e exclusivamente, cando ti, 
ña necesidad.e de escreber" di Ma, 
miel Maria. T amén a perfección 
que el queria deitar en cada un dos 
seus poemas, rescritos ás veces até 
que a última versión convencia ao 
autor. E a "autenticidade" que el 
situaba no cerne da sua poesia. Os 
convidados revisan asiÍnesmo o 
xeito no que o autor de Os Eidos 

· era pcpular e vangardista, de co, 
mo tamén os siléncios participa, 
ban na sua particular e inolvidábel 
maneira de recitar e mesmo do lu, 
gar que a sua memória vai ocupar 
na históna da literatura. 

"A nostálxia do Courel, a evo, 
cación do Courel ultimamente 
en Novoneyra ~ra moi grande, 
pero el non queria volver ... Le, 
vaba máis dun ano, dous anos 
case sen ir aló. ( ... ) El tiña medo 
de ver o cámb-io flO Courel. Ti, 
ña o cabr~o da. \lestrución, que 
non queria 'ver"~fónta Hermínio 
Barrefro do?..-úitimos dias do po, 
eta que·: 1.~~-~ que a litera, 
tura trate~?-·,~ que el ch~ma, 
ba a agorua,do<futal. • 

',_;. !. ~{:d'. 
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G~~O ANOSA TERRA 

A morle: o suicida, de Randulfe Piñeiro, a quen podemos ollar arriba. Por baixo deste, Annindo Salgueiro, autor de O engano, abaixo. 

Duas visións artísticas 
de cinco problemas contemporáneos 
X osé Randolf e e Armindo Salgue ira 
mostrarán as suas propostas en Celanova 

Tornaron cinco temas e co, 
mezaron a interpretalos artís, 
ricamente. O resultado das 
duas propostas poderase ver 
proximamente en Celanova, 
na nova sala que inaugurarán 
Xosé Randolfe e Armindo 
Salgueiro, dous pintores con 
traxectórias distintas que se 
coñeceron no seu periodo de 
formación en Compostela. 

Xosé Randolfe é de Carballe, 
do e Armindo Salgueiro de Vila 
de Cruces. Tornaron contacto na 
sua etapa de formación en Com, 
postela na Escola de Artes Mes, 
tre Mateo e logo as traxectórias 
foron cada un.ha por un camiño 
distinto até que hai un tempo de, 
cidiron enfrontarse os dous a cin, 
co temas que. eles mesmo prGpu, 
xeron para expoñer xuntos os re, 
sultados artísticos. Froito desta 
experiéncia será a exposición que 
en breve abrirán en Celanova. 

As técnicas empregadas por Xo, 
sé Randolfe nos dez anos que le~ 
va expando polo país son diver, 
sas e van desde o esmalte sobre 
metal ao óleo, acrílico ou técni, 
cas mixtas. Para el pintar é co, 
ma "unha espécie de berro, co, 
mo o xeito máis apropiado para 
botar fóra o que che preocupa"-. 

· Coa sua obra pretende "contar 
algo e por iso os cadros está.u 
cargados de literatura". 

Crítica da globalización 

Tamén Armindo Salgueiro é 
plural á hora de criar os seus 
productos artísticos. Bota man, 
"sen prexuizos", da fotografía até 
todas as técnicas da pintura. 
Busca Salgueiro analisar o que 
acontece na sociedade contem, 

poránea, en especial, o mundo 
criado polos meios de comuni, 
cación e mostrar tamén a sua vi, 
sión crítica da globalización. Pa, 
ra a mostra de Celanova apre, 
sentará carteis publicitários en, 
vasados ao baleiro. 

Xosé Randulfe ten en Carballedo 
un.ha explotación gandeira e é ali 

5. A VIAXE 

onde instalou o seu obradoiro, 
nun pendello onde canta co 
espazo suficiente e aproveita o 
tempo que Lle permiten as acti, 
vidades agrícolas. ''No inverno 
aproveito as noi te , que on 
longas, e no verán o tempo das 
estas" conta. Salgueiro adfcas 

profi ionalmente á arte. e , 
pois de formarse en Campo te, 
la, Randulfe d cidiu viaxar por 
cidades como Pari e Ven ' ci 
para completar a sua visión da 

pintura. Armindo algueir bu , 
cou en escalas de Barcel na o eu 
achegamento a novas xeito de 
entender a arte. Na m tra e Ce, 
lanova poderanse ver resulta, 
dos dos seus traballos, artellad 
nos seus obradoiros particular a 
través de temas que os dou en, 
tenden cruciais para anali ar o 
nosos tempos.• 

3. ÜS CASTROS frCC1óN DE BALDASSARE GALEGOS 

l. AMAN 
A. Malouf Xulio Carballo Arceo 

OOS PAIÑOS 
Xerais A Nosa Terra 

Manuel Rivas 4. A GUERRILLA 
Xerais 'ANTIFRANQUISTA 

2. As RULAS 
DE MARIO DE 

DE BAKUNIN NoN fi~1óN LANGULLO 
A~tónio Téllez 

Antón Riveiro Coello A Nosa Terra Gal.axia 1. BREVE HISTORIA 

3, EXPEDIENTE 
DEÜALICIA · 5. ANTROPOWXJA 

ARTIEDA 
Francisco Carballo DEÜALICIA 

Luís Rei Núñez 
ANosa Terra ' Marifio Ferro 

Xerais Xerais 2. CRÓNICA 

4.ÉBORA 00 FOLK GALEGO 

X.C. Caneiro X.M. Estévez & O. Losada 
-Xerais Tris Tam 

Librarias consultadas: 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontcvcdra). 

Peclreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourcnsc). 
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A NOSA 'I'ERRA GuieirQ 
CULTURAL 

O exemplo de José Ruibal 
Cando finou Pepe Ruibal, No 
luns do pasado antroido, titulaba 
así o anaco do 11,III,1999, no 
que facía unha rápida semblanza 
do grande amigo e escritor de 
Xeve que acababa de morrer, 
nunha remota vila conquense. 
Lonxe da súa irmá Mercedes, a 
fabulosa pintora, coa que tantos 
anos convivira en Vigo e Ma, 
drid. Membros os dous dunha 
excepcional familia artística e 
literaria, que detallei individual, 
mente; dende a súa nai Yoya, a 
pintora naif de vocación tardía, 
seguindo as pisad?s da súa filla . 
Hastra o curmá Alvaro Ruibal, 
o Ero admirable de La Vanguar, 
dia, que falecera uns meses de, 
nantes en Barcelon a, tan es, 
quencido por seus pai án . 

8eguin logo a rota de Pepe, 
dende que coñecín ao poe, 
ta de El dios de los precipi, 

cios, en canto cheguei (en xa, 
neiro de 194 7) á redacción da 
Noite, e entablei a amistade que 
perdurou sempre; anque il mar, 
chou axiña a servir a Franco 
(porque non había reí a quen 
servir), nun cuartel dos Madri, 
les. Interrumpeu asf a súa pri, 
meira e máis enraizada voca, 
ción: a de mestre de obras: quen, 
neutro tempo, oían chegar a ser 
maravillo o arquitectos. 

• ERGUÉU O PuÑO. Volveu a 
Madrid Pepe Ruibal máis avan, 
zado nas súas ideas políticas e li, 
terarias do que foi xa. Viveu 
transitoriamente eh Xeve e esta, 
bleceu contacto cos mozos edi, 
tores da Colección Benito Soto, 
que lle publicaron o seu libro de 
versos e a súa estupenda mono, 
grafía sobre Laxeiro, que erviría 
de modelo a outras edicións si, 
milare . Pero inquedo espíritu 
de Ruibal esixía outros aires. 

entía e nun exi lio interior e 
de exa a experimentar o exte, 
rior. E mar hóu a América. 

gueu o puño. 

"Era o sinal premonitorio da 
próxima acción política de Rui, 
bal que resumín entre parénte, 
sis: (aquí empeza a súa rara tra, 
xectoria dentro do partido co, 
munis ta, que afectou tanxen, 
cialmente a Manuel Fraga en 
Montevideo, e acollerfa máis 
tarde en Lugo a Xesús Alonso . 
Episodios que trato ahondo nun 
novo volume do Memorial de 
Trevonzos, que lle vou mandar a 
Isaac pra que o publique)." 

• DA PRIMEIRA PROMOCIÓN 
DA NóITE. Pero inda non o 
mandéi ás Ediciós do Castro, nin 
a ningunha outra editorial, e 

ainda es tá 1inédita a narración 
dos curios s episodios da exis, 
tencia mili ante de José Ruibal; 
agás o refe ente aá integración 
de A lonso jMontero no Partido 
Comunista, que o relatei miuda, 
mente nun par de monumentais 
volumes consagrados ao inxel 
investigadot e polémico orador 
no xubileo d.a súa cátedra. 

Por tanto revelarei aquí, escue, 
tamente, sa> algúns dos trances 
vi vides pot Pepe Ruibal, cuxa 
singularidade indúceme a poñe, 
lo coma o exemplo dunha tra, 
xectoria pdlítica moi aventura, 
da, sen que 1en ningún momento 
vacila e nos seus fondos ideais; 
mália a incomprensión dos diri, 
x nres do seu partido. N on se 
pr duce no "dramaturgo da teo, 
ría do arquetipo", o habitual es, 
corr mento da esquerda a derei, 
ta, tan car~cterfstico da xenera, 
ción dos Áli;aros. Se cadra, por, 
qu as úas circunstancias foron 
outra , ao ~acer uns anos máis 
tarde, e pe tencer, por ende, á 
primeira p moción da Xenera, 
ción da Noitf ... de pedra. 

Ven se~ a que me atopo en 
Santi~go ao chegar a La 
Noch~ , tras un ano xa de 

anaquear dt nde fora. Alí, x;un, 
to ,a Lande~ra Y rago, encontrei 
de visita n~ Redacción a Pepe 
e ao seu in$eparable compañei, 
ro de ent cS n, Antonio Bonet 
Correa, o ~gora célebre mestre 
de Historia: da Arte. "Ruibal e 
Bonet ,escribo no Memorial,, 
xoviais, er)amoradizos, inteli, 
xentísimo~, compoñían unha 
parella na qal a afouteza e o en, 
xeño se conxugaba pra burlarse . 
dos hábitos pacatos da socieda, 
de posbéliqa compostelá". Co, 
laboraban no xornal fundado 
por José Goñi, o mesmo que os 
demais integr tes daquela pri, 
meira pro9oción, na que cabe, 
ria indui~ a Emilio Merino, 

Benito Varela Jacome, o bohe, 
mio Lito Santamaría, o P. lsor, 
na e Antonio Cadarso , entre 
outros. Que precede á promo, 
ción de más brillante trascen, 
dencia na literatura estricta, 
mente galega, constituidas po, 
los ilustres raparigos que adoc, 
trihou Ramón Piñeiro no gale, 
guismo arredor da súa mesa ca, 
milla. E que se revelaron coma 
escritores, na páxina da Uni, 
versidad Literaria de La Noche . 

• 0 INFORME DE SABINO. 0 
mozo que ergueu o puño ao 
desped irse da súa terra, coido 
que xa militaba no PC dende a 
súa es tan c ia en Madrid . A o 
chegar a Arxen tina d~beu in, 
co rporarse á tram a, má is ou 
menos clandestina, do seu par, 
tido na "quinta provincia gale, 
ga" . Máis, cansou da pasividade 
bon ae rense e foise Pepe pra 
Montevideo onde tratou de 
participar acüvamente na org, 
naización comunista uruguaia, 
anque e ra descoñecida al í a 
súua militancia. Quizaves des, 
confiasen dil, noutra orde de 
cousas, pois se produce enton, 
ces unha consulta, tan rara, 
que parece inverosímil. Nen 
embargantes , fíome absoluta, 
mente de Sabino Torres, quen 
foi o que me contou o feíto. 

Sabino, íntimo amigo de Pepe, e 
editor dos seus libros, dirixía o 
ámbito do Frente de Xuventu, 
des. Anque a sua simpática per, 
sonalidade e a inquebranfábel 
amistade cos demais poetas e ar, 
tistas pontevedreses menciona, 
dos, fixo de Sabino Torres o ho, 
me de maior confianza de moita 
xente de esquerda. Por iso, segu, 
ramente, foi o nóme que dou Jo, 
sé Ruibal ao Secretario do Parti, 
do Comunista uruguaio, pra que 
lles informara dende Galicia 
adrede do modo de vivir, pensar 
e actuar seü no país natal. 

De ahí que un bo día · abrise 
Sabino Torres unha atenta 
carta do Secretario Xeral 

do PC do Uruguai, pedindo in, 
formes ao xefe de Cultura e Arte, 
do Frente de Xuventudés en Pon, 
tevedra, acerca do seu militante 
José Ruibal. Militante do PC, en, 
téndese. Sabino era, claro está, 
tal xerarca do Frente Xuvenil, e 
redactou un informe pistonudo 
do seu querido e lonxano amigo. 
Mália que o seu mentor, Luciano 
del Río, decatouno de que pode~ 
ría ser unha trampa da Policía. 

Casos asi reconcilian os máis pe, 
simistas suxetos coa humanida, 
de. ¿Cabe inda nela a harmonía 
que predicaban os socialistas 
utópicos? Eu penso que sí. 

• A TROULADA DA UNESCO. 
Unha vez recibido o excepcio , 
nal informe polo Comité Execu, 
tivo do PC uruguaio, empezou a 
realizar Pepe, con toda soltura, a 
súa actividade política. Cando 
unha ocasión de ouro lle ofreceu 
a oportunidade de distinguirse 
internacionalmente: íase cele, 
brar en Montevideo a reunión 
do Consello Xeral da UNESCO, 
na cal participaba, sei que por 
primeira vez, unha delegación 
da España de Franco. 

Presídiaa o propio Ministro de 
Educación, Joaquín Ruíz Gimé-· 
nez, e constituíana con il os Rec, 
rores das Universidades de Madrid 
e Salamanca, Pedro Laín e Anta, 
nio T ovar, respectivamente. É di, 
cir, os principais intelectuais fa, 
lanxistas da primeira hora, que lo, 
go se trocarían nas máximas men, 
tes liberiris do tardofranqtrismo. A 
secretaría da delegación exercíaa o 
secretario do-Consello de Educa, 
ción: un fenómeno en auxe cha, 
mado Manuel Fraga lribarne. 

Ante isa anunciada presen, 
cía, Pepe Ruibal preparou 
concienzudamente as mes, 

nadas rueiras; aleccionou ás ma, 
sas contra a inxuria que supoñía 
prá cultura wüversal a asistencia 
ao Consello Xeral da UNESCO 
de tan idóneos representan.tes_ 
da n egra reacción. ¡E alí fo i 
Troia, no momento de inaugu, 
rarse o cónclave cultural! O bo 
de Don Xaqufn levou o maior 
susto da súa vida; inda que tiña 
o seu valor acreditado coma al, · 
férez do Exército nacional. Laín 
Entralgo e · T ovar aguantaron os 
maiores aldraxes, por parte das 
turbas que ignoraban natural, 
mente a evolución tipo Ridruejo 
que nises días estaban levando a 
cabo no seu pensamento. Non · 
soen estar á alcance das masas, 
tan sotiles distingos. Manuel 
Fraga, lóxicamente, enfureceu. 

Xa non queda sitio pra explicar 
a repercusión que no gobernó de 
Franco tivo aquela faena de Rui, 
bal. Nin menos pra narrar as ou, 
tras inverosímiles, pero cerras, 
accións políticas do meu ines, 
quecible amigo Pepe que se rela, 
tan no Memorial de T revonzos. E 
mentres non apareza niste, o ca, 
pítulo dela, xa citado, poden 
atopalo no libro homenaxe a 
Xesús Alonso Montero.+ 
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Anxos -
Cuña Bóveda 

'Sinto que estou 
comezando ainda que 
leve dez anos 
dirixindo' 

A caverna de Saram~go. ____ _ 

Que recomenda ler? . 

Este mesmo libro. Quedei atra, 
pada por Saramago desde gue lin 
Informe sobre a cegueira. E unha 
metáfora extraordinária sobre a 
condición humana. Non c;lesbo, 
to a posibilidade de levalo ao ce, 
nário, se el o autorizase. 

A Mostra Internacional de Te
atro de Cangas concedeulle o
prémio ao labor teatral. 

É un recoñecimento á traxectória 
que chega cando se cumpren vin, 
te anos do nascimento da compa, 
ñia e que nos dá moito pulo para 
seguir traballando. Este foi un . 
ano ben especial e vigoroso. Hai 
unhas semanas tamén nos conce, 
deron o prémio da crítica españo, 
la La Celestina por Romance de 
Micomicón e Adhelala. Como di, 
rectora sinto que estou comezan, 
do, ainda que leve 10 anos como 
profesional e os galardóns non se 
poden desvencellar do traballo 
que está a facer a compañia no 
seu conxunto. Neste ano fixemos 
105 funcións, todo un reto e re, 
cord, cGn tres espectáculos- Ade, 
mais apresentámonos en Portugal -
e en sete comunidade do Estado. 
A isto súmase o traballo que face, 
mos con xente da terceira idade, 
cegos, en bairros, cursos, e sobre 
todo coa Aula de Teatro da Uni, 
:versidade, en Ourense, que repre, 

· sentou 44 funcións. 

Con que novos proxectos están 
a traballar? 

Estamos montando Sexismunda, 
unha adaptación de La vida es sue
ño de Calderón. De momento só 
fixemos tres ensaios e queremos 
estreala o 2 7 de Febreiro. V ai ser 
moi surprendente, a equipa case 
que é a mesma que o de O lapis do 
carpinteiro, agás dous actores con, 
tratados, cos que estabamos moi 
ben sintonizados, pero dos que ti, 
vemos que prescindir por proble~ 
mas de produción. O traballo quer 
ser un conto de ciéncia ficción pa, 
ra adultos. Interesabanos tocar os 
temas do Barroco que teñen ac, 
tualidade, o pÓder ou a liberdade, 
por exemplo. Situámonos no futu, 
ro e xogamos ao redor da epidé, 
mia moral.+ 

Directora teatral. Pontevedra, 1957. 

() 

/ 



36 
> .-
x g 
XN 
Ow zo 
~o 
Rm 
o- z 
z~ 

w 
o 
~ 

o 
neoiorquino 

Sonny 
Vincent e .os 
peninsulares 

do Norte 
Salety Pins 

actuan o 
Sábado 20 

en VIGO e o 
Domingo 21 
na CORUÑA. 

O Trinque 
Festas gastronómica.s 

Pasaron as festas de gai-dar e 
comezan as gastronómicas, que 
tamén son de comer e beber, 
pero non hai obriga de ouvir 
misa e pódese traballar. fu 
primeiriñas festas do ano 

aparecen pola montaña luguesa, 
concretá.mento polas Nogais, a 
do lacón, o butelo e o queixo no 
próximo fin de semana, se a neve 
non o impide, que di o Mintireiro 
V erdadeiro que é moi posíbel. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR fVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVO P ANIAGUA 
Pintura e manualidades 
que podemos ollar, até o 
Xoves 25, na sala de expo
sicións de Caixanova. 

Betanzos 
• CONFERÉNCIAS 

VIOLÉNCIA DE XÉNERO 
Charla colóquio, organizada 
pola Comisión da Muller 
do BNG das Mariñas, que 
se celebrará na Aula de Cul
tura do Liceu, este Venres 
19 a partir das 20:30, coa 
prenza de Pilar Garcia Ne
gro e Flor Maceiras. 

Bue u 
•CINEMA 

ÜNDE BATEN AS ONDAS 
Dirixida por Lars von T rier 
(Dinamarca, 1995) narra a 
estrana relación entre Jan e 
Bess , que se queren sen 
nengun tipo de inibición, 31 

mais el ten que voltar para 
a plataforma petrolífera e fi
ca paralítico nun acidente. 
Este Venres 19 a partir das 
22 horas por 200 pta. mer
cede ao cine-clube Bueu. 

•MÚSICA 

XA VIER BRANCO 
Gaiteiro e artesano, recupe
rou unha gaita de cana coa 

que dará un concerto na Ta
berna de Pancho este Xoves 
18 ás 22 h. acompañado do 
guitarrista Xavier Pacheco. 
Para o vindeiro Xoves 25, 
este mesmo lugar acolle a 
actuación, a partir da 22 ho
ras, de Rogert, que ademais 
de tocar diversos instrumen
tos anima marionetas. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

DE PlCASSO A BARCELÓ 
Mostra de obra gráfica de 
artistas contemporáneos, 
nas que utilizan as técnicas 
como o gravado; litografía, 
serigrafia ... de Piccaso, Mi
ró, S. Dali, Maruxa Mallo, 
Luís Seoane, P. Palazuelo, 
A. Tápies, Chillida, Susana 
Solano ou Sicília, entre ou
tros, que poderemos coñecer 
na Sala de Arte do Conce
llo, até o 4 de Febreiro. 

Caldas d.e Reis 
• EXPOSICIÓNS 

TAUROMAQUIA E 
PROVERBIOS DE ÜOYA · 
Mostra de gravados que po
deremos contemplar, até o 
Domingo 28, no Auditório 
Municipal. 

O CarbalHño 
• EXPOSICIÓNS 

XAIME FUENTES 
As obras deste artista po
den ser contempladas no 
Muiño das Lousas até o 31 
deste mes. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

RoDOLFO HAlFFrER 
A biografía deste compositor 
(1900-1987) narrada de xei
to autobiográfico en trece 
paneis, con texto e iconogra
fía, con motivo do centemá
rio do seu nacimento. Oifi
cilmente atoparemos na his
tória da música española e 
mexicana recente unha obra 
tan versátil, coerente e chea 

de interese como a deste mú
sico, exiliado a México ao 
remate da guerra, e un dos 
fundadores de Ediciones Me
xicanas de Música. Na Casa 
da Administración de Sarga
delos até o 16 de Febreiro. 

O Corgo 
• EXPOSICIÓNS 

COUSAS NA FERVENZA 
Pinturas de J .Luis Mayor 
Balboa, na Casa Grande da 
Fervenza. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
O ciclo As xeracións do cine
ma español achega-nos duas 
películas de balde para o 
Venres 19: Marcelino pan y 
vino (1954) de Ladislao 
Vajda, ás 18 h.; e a produ
ción hispano-italiana, El clia 
de la bestia (1995, Alex de 
la Iglesia), cunha posterior 
mesa redonda moderada por 
Miguel Rubio ás 20:15 h. O 
Manes 23 dentro de Produ
ción galega proxectará-se o 
vídeo A Cara Oculta das 
lilas Cíes (Diego Laranxei· 
ra, 2000), unha viaxe a tra
vés da história, flora, fauna e 
condicións climáticas de1Ste 
paraxe natural, con entrada 
de balde. A Ciéncia Ficción 

Europea trae-nos Farenheith 
451 (Reino Unido, 1966) 
de Truffaut con subtítulos 
en español; a entrada custa 
200 pta. E como Sesión espe
cial, o Xoves 18 ás 20:15 e o 

. Sábado 20 ás 18:30 h, pro· 
xectará-se o último traballo 
de José Luis Borau, Leo 
(España, 2000). 

ENTREGA 
DOS LOBO DE CINEMA 
Fallado por un xúri forma· 
do por membros de cine
clubes e asociacións ecolo
xistas do país e coordenado 
polo cineclube Os Papeiros 
de Chantada que se realiza
rá este Xoves 18 no local 
do CGAI a partir das 6 do 
serán. O mellor traballo de 
f icción fo¡ para Lupus o 
aventureiro, de Ramiro J. 
Freire, de debuxos anima· 
dos; mellar documental pa
ra Polisóns, de lgnácio Vi
lar da produtora Via Lác· 
tea/Faro; e unha mención 
especial para o traballo do 
portugués Henrique Perei· 
ra sobre o ecosistema do es
teiro do Teixo; fica deserto 
o prémio para as televisións 
polo pouco interés destas 
na divulgación ecolóxica. 

XENERACIÓNS 
ESPAÑOLAS 
Ciclo organizado pola So
ciedade Estatal Nuevo Mi
lenio, até o Y emes 19 no 
teatro Rosalia de Castro. 

• EXPOSICIÓNS 

RAFAEL ÚBEDA 
As pinturas deste artista 

·poden ser olladas, até o 
Martes 23, na galería de ar
te Trebellan. 

As BÁGOAS 
DES. PEDRO ... 
... na pintura española do Sé
culo de Ouro, no Museu de 
Belas Artes (Zalaeta s/n), sé
rie de cadros coa iconografía 
das bágoas de S. Pedro des
pois de negar a Xesus. Entre 
outras, pódense contemplar 
obras de Luis de Morales, El 
Greco, José de Ribera, Fran
cisco Callantes, Diego Ve
lázquez, Bartolomé E. Muri
llo e algun anónimo flamen
co. Ate o 25 de Febreiro. 

ÜVÍDIO MURGUIA 
A obra do fi.llo de Rosalia de 
C astro e Manuel Murguia 
estará exposta na Fundación 
Barrié, até o 28 de Xaneiro, 
no marco da Caralogación ar
queolóxica e artística de Galiza 
realizada conxuntamente co 
Museu de Pontevedra. Na 
obra <leste membro da cha
mada "xeración doente" des
tacan as paisaxes, onde in
troduce novo.5 conceptos es- · 
paciais e unha paleta clara e 
luminosa por medio de pin· 
celadas fuciles e sutiles. Ca
racterizou-se pola sua vaca~ 
ción autodidacta e gozaba 
de prestíxio e recoñecimen-

to na sua época. Morreu no· 
vo, cando as suas cualidades 
comezaban a destacar. 

RAMóN AsTRA Y 
Mostra as suas pinturas na 
galeria de arte Bomob. 

ISABEL PrNT ADO 
Inaugura o ciclo de mostras 
do 2001 no Campus de EL
viña este Xoves 18. 

•MÚSICA 

MR.GRAHAM 
Xove grupo ferrolán, punk
rock combinado con ramala
zos hardcore, que presenta a 
sua primeira gravación na sa
la Mardi Gras este Venres 19 
a panir das 22 h. e por 500 
pta. Este mesmo cenário sér· 
velle á banda ovetense Los 
D ÉBILES, son clás ico de 
rock e pop influido por gran
de variedade de estilos desde 
o soul, funky, rythm & blues, 
disco ... para presentar a sua 
últ ima gravación, Extraños 
sueños (parte 1) , o Sábado 20 
a partir das 22 h. e por 400 
pta. E para poñer o ramo, es
ta sala acollerá a actuación 
de SoNNY VINCFNf & 
SAFEIY PINs, o Domingo 
21 ás 22 e con entradas ante· 
cipadas por 1.000 pta. e na 
billeteira por 1.300. Desde 
que en 1978 o neoyorquino 
Sonny fundou o.5 T estros foi 
un clásico do punk-rock, hai 
uns meses coñeceu aos norte
ños de Safety Pins e non tivo 
máis remédio que aceptar a 
invitación de gravar con eles 
o que agora andan a presen
tar por Europa adíame. 

SoZJEDAD Au<OHÓLIKA 
Dan un concerto este Ven
res 19 a partir das 22:30 
horas na sala Playa Club 
(Andén de Ria20r). As en
tra~s están á venda nas 
tendas Tipo do país. 

Novos INTÉRPRETES 
A quinta edición deste ci
clo dá-lle a oportunidade a 
un vasto grupo de novas 
valores musicais d s ini
ciar no mundo da alta in
terpretación. O Luns 22 ás 
20:30 h. na Fundación Ba
rrié, Adolfo Caride e M 
Xesús Garcia interpretarán 
a violino e piano obras d 
Bach, Paganni, Wienieski 
e Sarasate. 

A Voz H UMANA 
O Martes 23 ás 20:30 h. na 
Fundación Barrié teremos a 
Diana Somkhieva (sopra
no) e a lrina Moriatova 
(piano ) que interpretarán 
romances de compositores 
rusos d en tro des te ciclo 
que n os achega diferentes 
tipos de voces dos artistas 
seleccionados nos mellares 
con cursos a nível estatal. 

•TEATRO 

LAS MANZANAS 
DEL VIERNES 
De Antonio Gala, pola 
compañia de Concha Ve
lasco no teatro Rosalia Cas
tro, o Sábado 20 ás 20 e 23 
h . e o Domingo 21 ás 20:30. 

A. Estra,da 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES DE CASTELAO 
Perman ecerá aberta até o 
Domingo 28 na sala de ex
posicións de Caixanova. 

Las Déb~, 
grupo 
asturiano de 
rock e pop, 
dá un 
concerto o 
Sábado 20 
na CORUÑA. 
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• EXPOSICIÓNS 

AND-0 THEM KA T AR 
1 MUXLI 
En lú1gua romanó, a orixiná
ria zigana, que traducido ven 
ser No país da brétema.. É un 
mostra colectiva de pintura, 
que tamén podemos ollar vir
tualmente através de Vieiras 
( www.vieiros.com), a fuvor da 
Asociación Chavos, e na que · 
participan Suso Basterrechea, 
Berta Cáccamo, Luís Carun
cho, Carme Chacón, García 
Gesto, Roberto Glez, Men
chu Lamas, Jorge Llonca, X. 
Marin, J. Otero iglesias, A. 
Patiño, Pamen Pereira, Siro e 
Rosa Veloso. Aré este Xoves 
18 na galeria Sargadelos. 

A Gudiña 
• EXPOSICIÓNS 

BONECA 
De M. Bingas, poderemo
las ver na Casa da Viuva. 

Lalin 
•TEATRO 

ÜTELO 
Por Produccións Libresce
na, no Auditório Municipal 
o vindeiro Xoves 25. 

Lugo 
•CINEMA 

<tALLE 54 
~ida por Fernando True
ba (Espafia, 2000), sitúanos 
nun concerto, en realidade 
unha dúcia, para privilexia
dn5: Paquito D'Rivera, Eliane 
Elías, Otano Dguez., J. Glez., 
Michel Camilo, Gato Barbie
ri, Tito Punte, Omcho Bal
dés, Ouco O'Fa.rril, lsrael Ló
pez Cachoo, O. Puntilla Ríoo, 
Carlos PatlltD Valdés e Bebo 
Valdés, este Luns 22. To .. 
DAS lAS MAÑANAS DEL 
MUNDO / T ous les matins du 
monde, de Alain Corneau 
(Franza, 1991), fita tan epi
dérmica como vangardista, lf
rica coma actual. Fala da mú-
ica coma sentimento e per-

cébes o r cto pola art , 
l mun , la música, pa

l cinema ... este Martes 2 . 
BUFNA VISTA 8ocJAL 
CLUB, de Wim Wender 
(Al mafia, 1999), producida 
polo guitarrista Ry Oxx:ler, é 
unha cana d amor a Cuba e 
ao eu músic s: Compay 
Segundo, lbrahim F rrer, Ru
bén Glez., Orlando L. Verga
ra, Ornara Portu ndo ... o 
M reo 24. Todas estas pro
xeccións realfzanse dentro do 
oroorama Li¡go Cultural baixo 

~ tftuio 1~ e;~~;:::.= ~!t 
concerto, no Auditório Gusta
vo Freire, ás 22 horas, e con 
entrada gratuita. 

• EXPOSICIÓNS 

VI BIENAL 
INTERNACIONAL 
DE GRAVADO 
Cunha amplísima represn
tación de autores tanto do 
país como do resto do mun
do, que se inaugura, no Mu
seu Provincial, este Luns 22 
ás 8 da noite, onde perma
necerá até o 18 de Febreiro. 

ANDRE SANTEIRO 
Poderemos contemplar os 
seus gravados na sala 
Aguatinta. 

MAQUIEIRA 
O seu legado bibliográfico 
está exposto no Coléxio de 
Arquitectos. 

PURA AMEIJIDE 
As suas obras e as de Carlos 

•CINEMA 

INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM 
Estreia mundial das fitas da 
série City life de~e o Sá
bado 20 até o Martes 30 en 
co-produción con Rotter
dam no marco das capitais 
da cultura europeas 200 l. 
Poderemos ver as produ
cións portuguesas: Distán
cia (Pedro Serrazina), Et 
in Arcadia (Paulo Rocha), 
Acordar (Tiago Guedes e 
Frederico Serra) e Carpo e 
Meio (Sandro Aguilar). 

• CONFERÉNCIAS 

A QUINTA FEIRA 
NO PLANETÁRlO 
Ciclo de exposicións e 
observacións astronómi
cas para dar a coñecer to
do o relacionado con esta 
disciplina. Todos os Xo
ves aré o 13 de Decembro 
no Centro de Astrofísica 

Pardo poden ser contem
pladas na galería Almirante. 

LUGILDE 
As suas obras están colga
das no mesón O Forno. 

T ERESA BRUTCHER 
Colga as suas pinturas na 
galería Nova Rua Arte. 

MIGUEL GLEZ. FRANCO 
Expón a sua obra até o 30 
deste mes na galeria Sar
gadelos. 

YISIÓNS 
Obras de Francisco López 
Poy na Capela de Sta. Ma, 
ria até o 30 de Xaneiro. 

SOLDAOOS ROMANOS 
Mostra fotográfica, no Pazo 
San Marcos, organizada pa
la Deputación provincial. 

TOMÁS PÉREZ MAsERO 
As suas pinruras poden ser 
olladas na sala Gal-Art. 

•MÚSICA 

THE GROOVEFA THERS 
Este grupo da cidade, que 
fusiona o jazz e funk con 
presenza de ritmos latinos, 
actuará o Sábado 20 no 
clube de arte e música Cla
vicémbalo ( www.clavicem
balo.com) con Funk in da 
house. Tamén aqui, o Mar
tes 23, teremos os madrile
ños TONKY BLUES 
BAND, unha oportunida
de de escoitar este clásico e 
d moledor bluesman cun
ha calidade apubullante 
que xa ten tocado cos 
grandes do xénero. 

LAMUSGAÑA 
Dentro do 11 ciclo Tribus 
Ibéricas este Xoves 18 no 
Auditório Municipal Gus
tavo Freire. 

flLAA.'v!ÓNíéA 
DE TURINGIA 
Dirixida por Rerje Mikkel
s en, dará un concerto, o 
vindeiro Sábado 2 7, no 
Auditório Municipal Gus
tavo Freire. 

•TEATRO 

MORTE ACIDENTAL 
DUN ANARQUISTA 
Baseada na obra de Dario 
Fo, será levada a cena da 
man de Teatro do Morce
go, o Sábado 20 no Audi, 
tório Municipal Gustavo 
Freire. 

Maceda 
• EXPOSICIÓ S 

QUIROGA p ALÁCIOS 
Mostra fotográfica e docu
mental, con motivo do 
centenário do seu naci
mento, na igrexa parro 
quial até o 21 de Xaneiro. 

PORTO 2001 

da Universidade do Porto. 

•DANZA 

YOUWALK? 
O ciclo de Refencias da 
daw;a contemporánea ínter -
TI1JCional trae até o Rivoli te
atro municipal esta peza on
de a mestura de culturas e 
a actuación de Mísia son 
elementos atraíntes. Do 
Mércores 10 ao Venres 12. 

• EXPOSICIÓNS 

CASA DE SOÑOS 
Instalación de Alberto 
Plácido no xardin do pala- -
cete Vilar d' allen durante o 
mes de Xaneiro. Está si
tuada sobre un lago e nela 
proxectan-se diapositiv~. 

ClTYCAPES 
Fotografias do arquitecto Ga
briel Basilico no salón nobre 

M.onforte 
· • EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Poderemos contemplar esta 
mostra, até o Luns 29, no 
Edifício Multiusos. 

•TEATRO 

FEIRANTES 
Baseada na obra de A. 
Cunqueiro Os outros fei
rantes, vai ser levada a ce
na por Teatro do Noroes
te, o vindeiro Xoves 25 na 
Casa da Cultura. 

Narón 
•TEATRO 

ÜTELO 
Por Produccións Libresce
na, no Auditório Municipal 
o Sábado 20. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

Luís VEIRAS MANTEIGA 
Mostra as suas pinturas, 
até este Luns 22 de Xa
neiro, no Teatro Coliseo 
Noela. · 

Ole iros 
•TEATRO 

CAPERUCITOLOXIA 
Da man dos Contacontos 
que estarán no local da Fá
brica o Sábado 20. 

Ord.es 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 
Podemos contemplar esta 
mostra_na Casa da Cultura 
até o Domingo 21. 

do Arquivo distrital do Porto. 

QUEN 
CONSTRUIU TEBAS ... 
Os construtores da cida
de. Exposición que pre
tende homenaxear a 
portúenses ilustres. No 
CRA T até Marzo. 

•MÚSICA 

ÜRQÚESTRA 
NACIONAL DO PORTO 
Propón-se apresentar no 
2001 a integral dos Con
certos para Piano de 
Rachminiov e as Sinfo
nias de Brahms. O Ven
res 19 e o Sábado 20 no 
Rivoli ,Teatro Municipal. 

· REMIX, ENSEMBLE 
CASA DA MÚSICA 
O Martes 23 continua a 
viaxe a través dos clási
cos do século XX: Scho
enberg e Webern tempe
rados por Dallapiccola e 
Debussy.t 

Ortig;ueira 
• EXPOSICIÓNS 

Los DESASTRES 
DE LA GUERRA 
Série de gravado des F. de 
Goya que podemos ollar na 
sala de exposicións do 
Claustro do Concello até o 
Domingo 21. 

Ourense 
•CINEMA 

RKO 
Este Xoves 18 da man do ci
ne clube Padre Feixó, de Ben, 
jamin Ross (EE UU, 1999), 
que nos mergulla no Holly
wood dourado a través do 
proxecto da RKO, no que 
participou Orson Welles. E 
para o Mércores 24, a produ
ción mexicana-espafiola LA 
PERDICIÓ~ DE 10§ 
HOMBRES (Arturo Rips
tein, 2000), galardonada coa 
Cuncha de Ouro do Festival 
de Donostia. Ámbos días se
sión doble: ás 20:30 e ás 23 h. 

• EXPOSICIÓNS 

DESEÑO DE V ANGARDA 
1880-1940 
Título da mostra que pode
remos coñecer, até o 18 de 
Febreiro, na Aula de Cultura 
Caixanova. Un percorrido a 
través da evolución do dese
ño que ten como ponto de 
partida á toma de conscién
cia que se produciu nos mo
v imentos vangardistas da 
europa industrializada, con 
obras de Van de Velde, Jo
sef Hoffman, Olbrich, pe, 
ter Behres ou Héctor Gui
mard. Continua coas formu
lacións racionalistas propug
nadas polas escolas Werk
bund, Bauhaus, De Stril, 
etc., e a sua influéncia no es
tilo internacional de entre
guerras onde xa se definen as 

ANOSATERRA 
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Mira q.ue: eres c,anana 
E como titula Luis 
Eduardo Aute o seu no
vo disco e a quen poder
mos ~scoitar este Xoves 
18 ás 20:30 no .Pavillón 
Paco ?Paz de ÜURENSE; 

bases do deseño contempo
ráneo . . Exíben-se obras de · 
Witzmann, Breuer, Mies 
van der Rohe, Rietveld, 
Schiaperelli e outros. 

COLECTIVA 
DE INVERNO 
Na que están Alfonso So
to, Artukro Cifuentes, 
Francisco Recuero, Hano
os, Klaus Ohnsmann, La
xeiro, Pilar Taboada, Vidal 
Souto, Villamil, Xurxo 
Alonso e Zaldumbide e que 
podemos ollar na galeria 
Visol (San Domingos 33) 
até finais de mes. 

BALooRAMos 
O artista celanovés ten un
ha mostra en Studio 34 
(Capitan Eloi 30) de mo
notipos e collages, ademais 
de caligrafias e txtos poéti
cos, titulada As follas da me
mória e que podemos con
templar até finais de mes. 

COLECTIVA DE 
PINTORES CUBANOS 
Na sala de exposicións 
M&B podemos ver esta 
mostra. 

PETER }ENSEN 
Expón as suas obras no 
cuartel de S. Fl-ancisco. 

XosÉ POLDRAS 
Os seus gravados podem.os 
ve-los na cervexaria Galo. 
Alfonso López mostra as 
suas acuarela no café Cáte
dra. Os óleos de AuréÜo Rei 
Glez. están pendurados no 
café Cuatro Postes. Adriano 
Paz mostra as suas pinturas 
no café Bohémio. Celso San, 
tos mostra os seus óleos no 
café Pin' s da zona do campus 
universitário . Os gravados 
de Marisa Marias podemos 
ollalos no café P/aza. 

ALFONSO SOTO 
Este pintor ten unha mos
tra na Casa da Xuvenude . 

SousA RlAL 
As pinturas desta artista 
atopamo-las no Liceu Re
creo Ourensán. 

FOTOGRAHA 
TRANSITIVA 
Mostra fotográfica de X.L. 
Vazquez "Che", no museu 
~unicipal; T amén aqui c~
:~~~tJ~g de Ornar. 

JOSEFINA ALONSO 
Os seus cadros poderán-se 
ver no Edifício Politécnico 
da Universidade. 

As FONTES 
O mundo xudeu a través 
da fotografia. E tamén a 
mostra antolóxica de Xúlio 
Prieto Nespereira, no edi
fício Simeón. 

LANDIN 
Pintor que mostra a sua 
obra, na corrente do expre-

o Venres 19, ~ partir das 
22:30 h., en VIGO no 
C.C. Caixanova; e o Sá
bado 20 en PONTEVE
DRA no Pazo da Cultura 
ás 21 h.t 

sionismo abstracto, n~ . ga
leria Uz. 

EsPEJISMOS 
Nome da mostra de A. Ma
teo Charris, representante 
dunha figuración herdeira 
do pop, do cinema america
no e do cómic, moi irónica 
no sentido e no significado; 
até o 24 de Xaneiro na gale
ria Marisa Marimón. 

A 1MAXE E SEMELLANZA 
Mostra de Fran Herbello 
que poderemos ollar na 
Casa da Xuventude. 

•MÚSICA 

GAITEIROS DA XISTRA 
Estarán no Conservatório 
Profisional de Música o Mar
tes 23 e Mércores 24, de 10 
a 12 horas, dentro do ciclo 
de concertos didácticos so
bre música popular galega. 
para crianzas de 9 a 11 anos. 

SINFÓNICA 
DE TURINGIA 
Oferecerá un concerto, baixo 
a dirección de T erje Mikkel
sen, o vindeiro Xoves 25 ás 
20:30 h. no teatro Principal. 

PuRPLE ADlCTION 
Grupo formado en buren
se versioneando temas de 
Deep Purple e que dan un 
concerto o vindeiro Venres 
26 a partir das 21 horas no 
Rock Club por 700 pta. 

Pon.teareas 
• EXPOSICIÓNS 

GALIClA EN FOCO 
Mostra <leste coñecido cer
tame fotográfico, convoca
do anualmente pola Aso
ciación de Prensa de Fe
rrol, no Museu Municipal 
até o 30 de Xaneiro. 

Pontedeume 
•MÚSICA 

VCONCERTO 
DE SOUDARIDADE 
O vindeiro Venres 26, orga
nizado por Treme a Terra, 
en apoio ao Povo Palestino, 
na Polideportiva e actuarán 
A MACUCA (folc L 
Z_lr-JIA (tock-ska), ÜR~ 
TAC (rock) e HABEAS 
Corpus (ska, punk, rocíe). 
Para máis información pó
dese chama ao telf. 636 648 
479 (a partir das 17 h .) 

Pontevedra. 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUTROS BAlRROS 
Fotografias no teatro Princi
pal, até finais de mes, pro
movida por Alecrín e a Con
celleria da Muller.Os bairros 
de prostitución galegos vis
tos polas suas protagonistas. 

A Branca Rosa., Os Piratas 
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Che mostra 
as suas 
fOtografias 
noMuseu 
Municipal de 
OURENSE. 
Aesquerda, 
podemos 
ollar unha 
delas 
titulada 
Soños 3. 

Lonxe de amor, do do pai, do do 
esposo, namorada do amor de 
Morgan, amor do namoramenEO 
de Draky. Finalmente doncela 
nen para un nen para o outro, por 
que Neptuno vai-na converter en 
serea: a Branca Rosa seréa do mar 
azul. Comédia romántica da man 

de Teatro do Morcego que pode
remos ver cenificada o Domingo 
21 na Sociedade Culturo..1 en 
CAMBADOS, o Martes 23 e 
Mércores 24 no Teatro Principal 
de COMPOSTELA e o Xoves 
25 no Auditório Municipal Cine 
Alovi das PONTES. + 
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Amoréanse 
os concertos 
esta semana. 

Sociedad 
Alkohólika 

estará o 
Venres 19 

na CORUÑA 
e o Sábado 

20en 
PONTEVEDRA. 

ANOSATERRA 
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TAMÉNFOMOS 
EMIGRANTES 
Estará até o 16 de Febreiro 
no Pazo da Cultura e pode 
ser ·visitada de 17 a 21 h. 
pala semana e durante to
do o dia as fins de semana. 
Pecha os Luns. 

XOAQUIN VAAMONDE 
Nado en 1871 e finado en 
1900, esta mostra está or
ganizada, no marco da Ca
talogación Arqueolóxica e 
Artística de Galiza, pala 
Fundación Barrié en cola
boración co Museu de Pon- · 

· tevedra, onde poderemos 
contemplala no Edifício 
Sarmiento a partir deste 
Xoves 18. 

BENJAMIN PALENCIA 
Os debuxos deste criador da 
Escala de V all.ecas, que intro
duciu unha visión renovado
ra na arte española de come
zos do século XX, están ex
postos no espazo para a arte 
de Caixa Madrid (pr/ de Sta. 
Maria) até o 11 de Febreiro. 

ÜOOIRO & J. GRANELL 
O primeiro coas suas pintu
ras e o segundo coas escul
turas ocupan o centro de 
arte Jaime Trigo. 

Convocatórias 
VI PRÉMIO XORNALÍSfICO 
MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA 
Convocado pala · Fundación de Exposi
cións e Congresos da Estrada co obxec
tivo de contribuir ao fomento da difü
s ión da leitura. Poderán oprtar a el 
traballos publicados en calquer médio 
qúe reflicta o tema "Medrar cos li
bros", en língua galega e que se publi
quen antes do 30 de Xullo de 2001. Os 
traballos deben ser remitidos na páxi
na orixinal da publicación onde apare
za o nome do médio e a data antes do 
10 de' Agosto ao enderezo da Funda
ción (Zona Deportiva· s/n, 36680 A 
Estrada). O prémio será de 250.000 
pta. e a decisión do xúri dará-se a co
ñecer en Setembro. · 

CONCURSO PARA O CARTAZ 
DAII SEMANA 
DE TEATRO AFECCIONADO 
Organizado pola Asociación de Antigos 
Alunos da EOI, Porta Aberta, poderá-se 
participar con cantos traballos se queira 
sempre que figure neles 1I Semana de 
Teatro Afeccionado,· que as obras sexan 
orixinais e inéditas. A data límite para 
participar é a do 28 de Febreiro e os tra
ballos entregarán-se en disco e papel na 
Conserxeria da EOI identificado por un 
pseudónimo. Xunto co trq.baUo entrega
rá-se un sobre fechado dentro do cal fi
gurarán os dados da persoa participante. 
As obras serán expostas e a gañadora, 
cun prém.io de 25.000 pta., quedará en 
propiedade da asociación. 

11 CERT AME LITERÁRIO 
DE- RELATOS CURTOS 
Os VIADUCTOS 
Para mozas e mozos de 1 7 a 13 anos, 
en língua galega e cunha extensión 
máxima de 15 fólios e mínima de dez. 
o te·ma é libre e o prazo remata o 2 de 
Marzo. Os traballos entregarán-se no 
Rexisto do Concello de Redondela. O 
primeiro prémio será de 100.000 e o 
segundo de 50.000. Máis información 
no telf. 986 400 300. 

XORNADAS DE INICACIÓN 
AO ESQUI OU SNOWBOARD 
Organizadas polo Concello de Ponteve
dra en Pal-Arinsal (Andorra). A viaxe 
básica custa 38.900 pta. e inclúe todo: 

\ 

transporte, hotel, pensión completa, ma
terial, 2 h. de clases diárias e seguro de aci
dentes. Para snowboard hai que engadir 
5.425 pta. E para o balneário de C.aldea o 
prezo é de 1.900. Máis información no 
Concello de Pontevedra: 986 804 336. 

GOYA 
A Fundación Barrié, adica-tle un ciclo 
dirixido por Francisco Calvo Serraller 
no que os principais especialistas sobre 
o xenial pintor tratarán de dar unha 
visión multidisciplinar da sua obra. O 
Venres 19 Hugh Thomas falará sobre 
Don Gaspar Melchor de ]avellanos. O 
Xoves 25, Janis A. Tomilson analisará 
a Familia de Carlos V. Para inscribir-se: 
http:www .fbarrie.org/goya. + 

amplísimo catálogo con cro
noloxia e bibliografia da sua 
obra. Até o 21 de Xaneiro. 

PINTURA E 
ESCULTURA ESPAÑOLA 
Que podemos ollar até fi
nais de mes no Hostal dos 
RR Católicos. 

haberá un mini concerto 
que oferecerá o duo de mú
sica tradicional formado por 
Mil Xosé López e Pilar Gon
zález. Até o 9 de Febreiro. 

ICONOGRAF!A 
XACOBEA ... 

Viana do 
• EXPOSICIÓNS 

PIQU!CO 

olo 

ANA REINALOO CoRTÉ.S 
Mostra a sua obra na galeria ' 
Teucro até finais de mes. 

... no gravado composte
lán; que estará, até o 20 de 
Xaneiro, no Museu do Pooo 
Galega. 

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

Vigo 
)OSÉ R. SÁNCHEZ 
Co título Amores de cine 
abre-se unha mostra do ar
tista na sala de arte Gagos 
de Meruloza e Praza de San 
Xosé até o 18 de Febreiro. 

ITZIAR EZQUIETA 
Esta coruñesa titula "Sítios 
S{f" a mostra de pintura que 
podemos ollar na galeria 
Anexo até o 12 de Febreiro. 

175 DEBUXOS 
DECASTELAO 
Que permanecerán colga
dos até o 31 de Xaneiro, na 
fundación Caixa Galicia. 

ANTÓN SOBRAL 
Expón a sua pintura en La 
Petite Galerie de Tea. 

ARTES PLÁSTICAS E 
FOTOGRAFIA 
Mostra que se exibe na Fa
culdade de Belas Artes. E na 
praza Méndez Núñez du
rante todos os Sábados des; 
te mes pode.remos ver a 
mostra Arte na rua. 

•fAÚSICA . 

TRIO KEGLESTALL 
Con obras de Mozart e 
Brnhn:.5; oferecido polo 
Con:,ervatório de lvÍlisici , 
dentro do ciclo Martes mú
sicais, o Martes 23 ás 20: 30 
h. no teatro Principal. 

FESfIVAL FOLCLÓRICO 
DEGANDAINA 
Organizado por esta aso
ciación o Sábado 20 ás 20 
h. no Principal con entra
da de balde até completar 
aforo. 

SoZIEDAD ALl<:OHÓLIKA 
Podemos asistir a un con
certo dt;ste grupo, xunto 
con CORMORANT, na 
sala Equus, o Sábado 20 ás 
22 h. Entradas están á ven
da nas rendas Tipo. 

•TEATRO 

CALÍGULA 
De Albert Camus, represen
tada polo CDG baixo a di
rección cénica de Manuel 
Guede Oliva. Calígula, 
príncipe relativamente amá
bel, até o momento, decata
se á marte de Drusila, a sua 
irmá e amante , ae que o 
mundo tal e como está feito 
non" é satisfactório. Desde 
entón tenta exercer con per
versión unha liberdade que 
finalmente descobrirá que 
non é boa. O Xoves 18 e o 
Venres 19 ás .21 h. no Pazo 
da Cultura. Entradas por 600 
pta. no teatro Principal. 

Santiago 
il <;ONFERÉNCIAS 

CASTELAO E A ARTE 
Remata o cido organizado 
CGAC para tratar de afon
dar na figura de Castelao na 
sua faciana artística. Este 
X0v~~ 18 ás 19 h., X. M. 
López Vazqm:z e ~r.:E y, 
Carballo-Calero Ramos fa
larán respectivamente sobre 
Castelao e o Debu.xo e As ide
as estéticas e teo;ria artística. E 
para rematar, o Venres 19, 
Diaz Pardo moderará unha 
mesa redonda entre tres dos 
conferenciantes. Para inscri
bir-se e solicitar informa
ción: c.gac®xunta.es 

III JORNADAS 
DA MOCIDADE . . 
Organizadas pola AMI, co
mezaron o pasado Luns 15 
coa charla de Marcos Pérez 
sobre "Mocidade e drogocle
pendéncias"; COJ:?:~intJou coa 

mesa redonda sobre "Pre
sente e futuro da música ga
lega", o Martes 16, coa pre
senza de Ramom Pinheiro · 
Chito, Sebastiam Méndez, 
un representante de Lixo 
Urbano, e outro de Sons de 
Litita; o Mércores 1 7, Fran
cisco Sébio e Bautista Vega 
falaron sobre "O sindicalis
mo nacionalista hoje"; e pa
ra este Xoves 18 está. previs
ta a conferéncia de lzaskun 
Galarza, de HA1KA (unión 
de Jarrai e de Gasteriak) e 
de Miguel Garcia, da AMI, 
que falarán sobre "Juventu
de e construc~om na
·cional" ás 19 horas na sala 3 
da Faculdade de Jornalismo. 

•EXPOSICIÓN$ 

GARAXE 
Até o 25 de Febreiro pode
mos visitar e5ta mostra co
lectiva no CGAC, que apre
senta a imaxe do automóbil 
na arte contemporánea. Se o 
ferrocarril cambiara a per
cepción sensíbel e colectiya 
do espazo e do tempo, e por 
!so do ~:..:..r:.do, 9 automóbil 
achegou as rewd.s para a suat 
po~ión individual e máxi
ca. Inicia-se coa sua chegada 
unha metamorfose na nosa 
identidade antropolóxica, 
que se reflicte nas nasas ma
nifestacións culturais. 

Ü ATENEU LIBERTÁRIO 
Que se encontra na R. de 
El Salvador 12, acolle a 
mostra fotográfica titulada
da Movimento Libertário en 
Compostela 1: anos 70, pri
meira dunha xeira que per
correrá a histótia do anar
quismo nesta levítica vila. 
Pode ser visitada todos os 
Xoves a partir das 20 h . 

bate arredor da figuración e 
a sua integración nas corren
tes artísticas. A mostra, co
misariada por M. Fernández
C id e que se encontra no 
CGAC até o 15 de Abril, é 
a primeira retrospectiva adi
cada á sua obra no Estado <: 
conta con 74 ·esculturas e re
levos, 100 fotografias e 90 
debuxos, destacando a pre
se111Za de pezas inéditas con
cebidas para esta expa;iciói;i, 
que reflexan a traxectória 
seguida polo artista desde 
primeiros dos oitenta. 

P AlA VRAS PARA UN PAÍS 
Exposición da editorial Gala
xia, organizada con motivo 
do seu 50 aniversário, na que 
se recollen todo tipo de do
cumentos relacionados co 
pasado e presente da editoria
le que permiten tamén botar 
unha ollada á evolución da 
sociedade e cultura galega 
nestes últimos 50 anos. Foto
graf ias, cartas, informes da 
censura, cartaces, libros, etc. 
oferecen-nos unha visión 
desta época. No Coléxio Fon
seca até o 28 deste mes. 

CASTELAO, 
VIDA E OBRA 
As fundacións Castelao, Cai
xa Galicia e o Concello pa
trocinan esta mostra que po
demos ollar na igrexa de San 
Domingos de Bonaval e que 
foi concebida como unha vi
sión total do artista, escritor 
e político desde 1908 até a 

· sua mane en 1950. Teste
muños escritos e gráficos e 

MÁSCARAS 
Que forman parte dos fon
dos da Fundación Gr1nell, 
onde poderemos oll~-las, 
procedentes de Guatei¡nala, 
Venezuela, México, Cana
dá ou África, ademais de 
duas novas: Munki, proce
dente do Zaire; e o rei Bern
bé, escultura cumulativa. 

ADDOAOOS 
As p inturas de Manuel 
Quintana Martelo estarán 
na Casa da Parra até finais 
de mes. 

GALIZA DIXIT AL i 
Até o ano 2004, po ere-
mos coñecer esta m stra 
no mosteiro de San Marti
ño Pinário. 

IL MIO CANTO LIBERO 
Mostra fotográfica de Má
rio Giacomelli, até o 21 de 
Xaneiro, no Museu das Pe
regrinaci6ns . 

ALEXANDRO . 
Mostra pictórica na gdleria 
José Lorenzo (Franco, 3 ). 

MITOLOXIA HOXE 
Título da exposición de 
pintura de J. Méndez, no 
pub Modus Vivendi . 

•MÚSICA 

SxA!-'.ESl?EA.~ E, 
A MÚSICA 
Actuación a cargo da Real 
Filharmonia de Galiza no 
Audit6rio de Galiza este Xo
ves 18 a partir das 21 h. E 
o Xoves 25 á mesma hora, 
interpretará obras de 
Ravel, Poulenc e Bizet. 
Entradas a 1.400 pta. 

NEWYORK 
PHILHARMONIC 
ÜRCHESTRA 
O Venres 19 ás 21 h. con, 
repertório de J. Brahms e 
dirixida por Kurt Masur 
no Auditório de Galiza. Pre
zo da entrada 3.000 pta. 

•CINEMA 

THEDOORS 
Na Cooa dos Ratos (Romil 
3, baixo) proxectara-se este 
fita dentro do ciclo Cinema 
Musical o Luns 22 ás 22 h. 

VÍDEOS DE FICCIÓN 
CIENTÍFICA 
Todos os Xoves ás 21:30, 
organizado polo colectivo 
Nemo, na cafeteria Uf 
(Pracer 19) con posterior 
debate. O 18, O incrible 
home minguante ( 1957, 
Jack Arnold); e o 25, O 
planeta dos símios ( 1968, 
Franklin J. Schaffer) . 

CINEMA FRANCÉS 
O Venres 19 a Alianza 
Francesa proxectará Res• 
sources Humaine.s ( 1999, 
L. Cantet) no auditório do 
C.C. Caixanooa ás 20:30 h. 

. 
• CONFERÉNCIAS 

SEMINÁRIOS 

.Xavíer 
Cuiñas 
mo1tra GI 

suas 
pintura•• 
escultura1 
en TUI. 

Cinema gaJego EsTER PARTEGÁS 
Expón xunto .con Laura 
Torrado, por vez primeira 
na Galiza, na galería T rinta 
(Rua Nova 30 22 ). Até o 
28 de Febrüro. 

Tui 

DE LIBERACIÓN ANIMAL 
Este Xoves 18 poderemos 
saber máis sobre A história 
do movimento de liberación 
animal. E o Xoves 25, Os 
fundamentos filosóficos dos · 
direitos dos animais. Sempre 
ás 20 h. en A cova dos ratos . 

OCGAC,en 
SANTIAGO, 
acolle unha 
mostra 
titulada 
Ganrxeque 
reflexa o 
automóbil 
na arte. 
Áesquerda, 
a obra 

Poderemos ver entre o Venres 19 e 
o Domingo 21, na CORUÑA, no · 
cinema Los Rosales a fita Coruña 
imposible. En LUGO, no cinema 
Yelmo, proxectara-se Cuba libre; 
en ÜURENSE no Novoeine, The 
End. En PONTEVEDRA, nos 

Multicines ABC, poderemos ver a 
fita La vida es un dolor. No cine
ma Gaya, en FERROL proxecta
ra-se Paranoia dixital. No Valle 
Inclán en SANTIAGO Afonia. E 
no cinema Centro de VIGO, Re
cuerdos de amante neurótico . • 

STEPHAN BALKENHOL 
Nado na Alemaña en 1957 
é un dos escultores contem
poráneos que suscitou o de-

• EXPOSICIÓNS 

XA VIER CuIÑAS 
O escultor e pintor ourensa
no abre, este Venres 19 ás 
20 horas, unha mostra da 
sua obra na galeria T risquel 
e ·Medúlio. Con tal motivo 

• EXPOSICIÓN$ 

EDUARDO NARANJO 
Baixo o título Realismo, sen
timentos e soños esconden-se 
cincuenta e cinco cadros 
que repasan a vida e obra do 
artista, un dos máximos ex-

El Fin, 1972, 
de Rafael 
Solbes e 
Manuel 
Valdés, 
do Equipo 
Crónica. 
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poñentes do realismo pictó
rico, de realidades, de senti
mentos e tamén de soños. 
Do expresionismo ao realis
mo ou surrealismo, sempre 
na busca do sentimento. Na 
sala de exposicións do e.e. 
Caixavigo desde este Xoves 
18, até o 18 de Febreiro. 

Xuuo VILLARINO 
Co titulo de Crónicas Viaxei
ras ( 1998-2000) expón o seu 
traballo na Casa das Artes. 

RAFAEL AGREDANO 
Fundador da revista Figura, 
que acollia a un grupo de ar
tistas que logo se coñeceu co
mo o Grupo de Sevilla, a obra 
do pintor cordobés estará na 
galeria Ad Hoc (García Bar
bón 71), que se move na liña 
da diversidade estética, confi
gurada en séries distintas en
tre elas, renegando da orixina
lidade formal buscada obsesi
vamente até o ridículo, nesa 
mestura de estilismo e utopía 
do movimento moderno, can
do, ás veces, o estilo non é 
mais que unha trampa que 
impede investiga e avanzar. 

ANTÓNIO HEREDERO 
Colga as suas pinruras, até o 
31 deste mes, no Aeroclube. 

www.enxogo.com 

O buscador do deporte galego refücre in
formación de todas as áreas desta activi
c.bde lúdica. T amén oferece a posíbilida, 
de de agregar páxin.as e consultar a lista 
das máis visitadas. Igualmente, inclue 
foros, novas e inquéritos. t 

SENTIDOS DO MIRAR 
Mostra colectiva na galeria 
Barcelos até o 2 de Febreiro. 

INÉS CLAVl]O 
José Reigo a e Alberto 
Domingo mostran as suas 
pinturas no Restauratodo 
até finais d mes. 

C LECTIVA GALEGA 
De diferentes arti tas que 
poderemo ollar na galeria 
Dorian ate o J 1 de Xaneiro. 

M ARTIN ÜARCIA 
Ten un ha reportaxe foto
grafica sobre Cultura Ti
betana no Clube Náutico, 
até 9 Martes 30. 

P AISAXES CÉLTICAS 
Nome da mostra de Roger 
Sainz, que colga na Cova 
dos Ratos até finais de mes, 
organ izada pola A.C. Ca
leidoscópio. T amén aqui, e 
a té o Sábado 20, están as 
pinturas de Dom Valeiras. 

VI MOSTRA DE 
XOVES ARQUITECTOS 
E-SPAÑOIS 
Organizada pola Fundación 
Amonio Camuñas, encón
trase no Coléxio de Arqui
tectos (Marqués de Valada
res 27) até o 11 de Febreiro .. 

MEMÓRIADUN 
TESTIMÓNIO 1933-1945 
N a Casa das Artes, organi
zada polo Círculo Europeu 
de Amigos Deportados e In
ternados Testigos de Jehová; 
descrebe cos seus máis de 
setenta p aneis , desd e a 
perspectiva exclusivamen
te histórica, corr,o o colec
t ivo dos antes c ha mados 

Bibelforscher foi perseguido 
polo nazismo debido ás 
suas ideas. 

ÁNXELHUETE 
Pintor ourensán que prati
cou o expresionismo abs
tracto debedor da pintura 
americana, ainda que con 
cerco carácter simbólico 
polos motivos xeométricos 
que integra. Agora presen
ta a sua última obra, reno
vada e expresiva, pero fidel 
á sua traxectória, na galería 
VGO até o 27 de Febreiro. 

SEGUNDO GUTIÉRREZ 
Mbstra as suas esculturas, 
relieves e táboas na galeria 
Androx . 

•MÚSICA 

SONNY V INCENT & 
SAFETY P INS 
O Sábado 20 a partir das 
00:30 na Iguana e con en
t rad as antecipadas p or 
1.500 pta. e na billeteira 
por 1.800. Desde que en 
1978 o neoyorquino Sonny 
fundou os Testros fo¡ un 
clásico do punk-rock, hai 
uns meses cofieceu aos nor
teños de Safery Pins e non 
tivo máis remédio qu e 
aceptar a invitación de gra
var con eles, dada a boa 
química, e que agora andan 
a presentar por Europa 
adiante. 

PRo PAIN 
Grupo de New York que se 
adica ao metal-core, pero 
non só eles xa que estarán 
acompañados polos 40 
GRIT, de San Francisco 
(EE UU), xove banda que 
acaba de editar o seu primei
ro álbum e que foron telo
neiros de Soctt lan de 
Anthrax, ou Chuck Billy 
(SOD), e ainda por UN
BOUND, surpresa do cartaz, 
nunhas coordenadas seme
llantes aos seus compañeiros 
de xira, e que queren apro
veitar esta oportunidade pa
ra gañar unha boa reputa
ción en Europa. Os Pro Pain 
están de xira de presenta
ción do seu último disco, 
Round 6, e formouse hai 8 
anos após da disolución do 
combo hardcore The 
Cnanbsuckers. Tcxlos eles es
te Domingo 21 a partir das 
20 h. na Iguana con entradas 
antecipadas a 2.200 e na bi
lleteira por 2.500. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
O vindeiro Xoves 25 actua
rá no C .C. Caixanova con 
repertório de Stravinsk y e 
de Bartok baixo a dirección 
de Car la R izú. Venda de 
en tradas no: 986 238 05 1. 

CONCERTO DIDÁCTICO 
Este Xoves 18 por parte 
dos Gaiteiros de Xistra, 
para escolares, ás 10 e ás 12 
h. no Auditório do C .C. 
Caixanova. 

•TEATRO 

LAS MANZANAS 
DEL VlERNES 
Esta obra de Antonio Gala 
poderemo-la ver interpre
t ada pol a compañia de 

· Concha V elasco no audi
tório Caixanova este Xoves 
18 ás 20 e ás 23 h . 

VHaga.rcia 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO E O SALNÉS 
Mostra foto-biográfica que 
ocupará a C asa da Cultura 
do Venres 19 até o 8 de Fe
breiro. 

Ü TREN EN MARCHA 
Exposición de material fe-

Anúncios de balde . 
• Traspasa-se pub funcionando , 
com licéncia, na zona monumental de 
Compostela, mui bem situado e com 
dez anos de antigüidade. Razón no 
telf. 658 094 877. 

• Vende-se figorífico-mostrador de 
2 andeis, 3 portas, 4 gavetas, motor 
Tecumseh, 4,30 m. de longo e 60 cm. 
de largo (prezo a convir} . Chamen ao 
982188127, Muras-Lugo. 

• Oferece-se para traballar como 
técnico en reparación e configura
ción de computadores, ampla expe
riéncia, disponibifidade 24 horas. Telf. 
630 700 769. Héctor 

• Venden-se cachorros de pastor 
belga totalmente negros (moi econó
micos}. As persoas interesadas poden 
chamar ao 982188127, Muras-Lugo. 

• Alúgase caslña en Sárdoma (Vi- · 
go), prezo económico. Telf. 986 415 
666 / 986 468 995. 

• Oferece-se para traballar como 
decoradora de interiores, ampla ex

_periéncia, disponibilidade total. Telf. 
630 700 769. Cristina 

• Eco-tenda, comercio solidario, 
venda de produtos de artesania, 
hostelaria, hortalizas e verduras fres
cas ecolóxicas por encarga segundo 
estación e colleita, elaborados por 
persoas con autismo que traballan na 
Ulla . Visita-nos nas Galerias Alfredo 
Brañas en Santiago de Compostela, 
de Luns a Venres de 10:30 a 13:30 e 
de 17:00 a 20:30 ou na páxina elec- · 
trónica: www.abranha.com 

• Amenizamos vodas, bautizos, etc. 
Contamos con diferentes formacións 
de cámara e voz. Telf. 981 507 925 

• Oferece-se para traballar como 
electricista con ampla experiencia 
ou tamén no sector da Hostelaria. 
Disponibilidade 24 horas. Preguntar 
por Walter no telefone 986 355 661 . 

• Precisamos camareiro/a con ex
periéncia para restaurante de próxi
ma abertura en Compostela. Razón 
no telefone 630 631 950. 

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

• Profesora con experiéncia do-

cente imparte clases particulares, 
en Vigo, de ESO, BUP, cou (inglés, lín
gua española, literatura, latin, histó
ria, filosofia, matemáticas), todos os 
níveis. Garántese profisionalidade . 
Razón no telf. 629 423 027. 

• Empréstimo de películas en forma
to DVD. A Casa da Xuventude de Ou
rense ten este novo servizo para os só
cios. E para os que non teñan o apare
llo na casa existe tamén a posibilidade 
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 
informática en Vigo. Tlf. 600 279 710. 

•Encomenda já o caderno "Conhecer
mos Carvalho Calero" editado pola 
Funda90n Artábria para recordar unha 
figura chave da nossa cultura aos dez 
anos da sua marte. Ameno e didáctioo, 
55 pp. tamanho A5, ilustradas. Pre~ 
por caderno, 425 pta. gastos de envio 
induídos. Poses pagar en selos ou in
gressando o importe no n2 de conta da 
Caixa Galiza 304-239-183/1. Enoomen
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 unldade, acrescenta ao pre~ 
dos suéters 1 00 pta. máis de gastos 
de envio por unidade. Encomendas a 
Artábria no Ap. 570 de Ferrol. 

• Compro libros, postais, fotos, bi
bliotecas, documentos vellos. Tlf. 
610 028 077 

•Somos un clube da amizade por co
rresponcléncia. Ternos 3.000 sócias e 
sócios en todo o Estado. Se queredes 
pertencer ao noso clube enviade unha 
carta con selo para resposta. Animáde
vos. Estamos agardando-vos. Escibide 
a: El Club de la Amistad. K/Ekonomia 
17 42 izq . 48.902 Barakaldo (Bizkaia) 

• Renova~o, números 4 e 5, boletim 
da "ambaixada Galega da Cultura" de 
distribugáo gratuita a quem o enco
mende ao apartado, 24.034 de Madrid . 

• Ciberirmandade da Fala. Na Ga
l iza, en galega. Na rede, tamén . 

Promocionamos e organizamos en
víos de correos e lectrónicos pregan
do o uso da nosa lingua en internet. 
Estamos en http://www.ciberirman
dade.org 

• Lixo Urbano. Venda por correio. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomorrow, W.C Records, Dischord, 
Liquidator, Fragment, Sons de Luita, 
El Beasto, Potencial, HC, Boa ... Pede 
catálogo gratuito: Apdo. 304, 15700 
Compostela, correo electrónico : li
xourbano@mail.com, portal: go .to/li
xourbano. 

•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, con experién
cia e informes, para coidado de per
soas maiores ou enfermos, en hospi
tal ou no domicilio. Dispoñibilidade 24 
horas. Telf. 617 065 527 

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

• Rapás de 26 anos, sério, respon
sábel, con boa presenza e gañas de 
traballar, busca calquer tipo de em
prego en Ferrol e comarca. Tfno 619 
488 761 . André. 

• Preciso contactar con profesio
nais de fontanaria e calefacción 
para instalar unha calefacción de 
chan radiante, alimentada con bom
ba de calor na Estrada. As persoas 
interesadas poden chamar a Dario 
aos telf . 610 784 780 I 986 570 862 
á tardes e noite. 

•Véndese dúplex en Marin novo , 
todo exterior, vistas ao mar. 3 dormitó
rios e 3 baños. 2 prazas de garaxe. 
Ttno. 630. 171 865. 

• Muller séria e responsábel , traba
lladora, brasileira con permiso de 
traballo, oferecese como emprega
·da no fogar. Agarimosa cos nenos 
e anciáns. Zona Neda, Ferrol ou Na
rón. Razón no telf . 619 488 761 . 

•Vendo AX 11 TRE en bon·estado. 
Culata e amortiguación revisadas. 
Neumáticos Michelin novos. 200.000 
pesetas. Próbeo sen compromiso. 
Santiago. Tfno 654 046 453. • 

Ba.rcelon.a p adres pec ado res" ás 
16:30; e Perfecto Cuadra
do, Decano da Facultat de 
Filología da Universitat de 
les Illes Balears, farao so
bre "As Farpas de E1ra de 
Queirós. Desde este Xoves 
18 e até o 1 de Marzo ha
berá unha mostra sobre o 
tema na Facultat de Tra
ducció i lnterpretació. 

• CONFERÉNCIAS 

PAPEL DOS SINDICATOS 
NO SÉCULO XXI 
Isabel Pallarés exporá o 
tema este Xoves 18 ás 20 
horas en Pati Llimona, or
ganizada pola asemblea lo
cal do BNG en C atalunya. 

Lisboa 

rroviário , até o 20 de Fe
breiro, na Casa da Cultura . Xin~o 

E <;A DE QUEIRÓS 
Xornada sobre os Marcos 
biowáficos e literários 1845-
1900, organizada polo Ins
tituto Camoes e a Univer
sitat Autónoma de Barce
lona, este Xoves 18 na Sa
la de Exposicións do Con
sulado de Portugal (Ronda 
de San Pere 7 lr 2a) , coa 
conferéncia da comisária 
científica Isabel Pires de 
Lima sobre "Percursos 
Queirosianos: ilusoes/desi-
1 usoes" ás 11 da mañá; 
Carlos Reis , Director da 
Biblioteca Nacional de 
Lisboa, falará sobre "Os 
silencios de E1ra" ás 12; a 
proxección do vídeo será 
ás 13:30; Helena Losada, 
Directora da Sección de 
Filologies Gallega i Portu
·guessa da UB, falará sobre 
"O Padre Amaro e outros 

• EXPOSICIÓNS 

LISBOARTE 
CONTEMPORÁNEA 
Proxecto conxunto da 
Ca.mara Municipal de Lis
boa e da Associ!Ifao Portu
guesa de Galerías de Arte , 
que promove a rea liza 
c ión de inaguración s si
multáneas en máis dunha 
dúcia de galerías de arte 
lisboetas , divulg ando o 
traballo de decenas de ar
tistas. 

CARLOS GoN<;ALVES 
Mostra de gravados na gale
ría Arcana, até finais de mes. 

Vilanova de A., 
• EXPOSICIÓNS 

TITOÜUBIÑA 
Expón as suas pinturas na 
galer ía Un Sítio Distinto, 
até o 31 de Xaneiro. 

Vil.ar de SantQs 
• EXPOSICIÓNS 

A LAGOA D~ ANTELA 
Mostra etnogr~fica de foto
graf ia, no Museu da Lfmia. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE PERUANA 
Trazos desta arte pcxleremos 
cofiece~los visitando esta 
mostra na Casa da Cultura. 

Xun.queira. de 
Espadañedo 
• EXPOSICIÓNS . 

RIBEIRA SACRA. 
PAÍS DO BIBEI 
Mostra fotográfica no Mos
teiro. 

Valen~a 

• EXPOSICIÓNS Sexy Sadie: 

; ÜN OLHAR DIFERENTE 
SOBRE TIMOR 
Pr imeira grande mostra 
sobre cerám icas de T imor 
no Cenr:,ro Cient(fico e Cul
tural de Macau , até o 30 

: de Xufio .+ 
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Crónicas 
viaxeiras 
titula Xúlio 
Villarino a 
colección de 
fotagrafias 
que mostra 
na Casa 
das Artes 
de VIGO. 

Viveiro. 
• EXPOSICIÓNS 

T OMÁS PÉREZ MASERO 
A s suas obras pode mos 
olla-las no salón de té Fon
tenova. 

ANTóNro PEssoA 
Baixo o epígrafe de Desen
hos puros este pintor mos
tra, na sala de exposicións 
municipal, unha autobio
grafía plástica, retrospecti
va da sua carreira artíst ica. 
A té meados de mes. 

N a sua xira Butterflies , aco.mpa
ñado polo grupo Sperm, estarán 
o v inde iro Xoves 25 na' sala 
N ASA de SANTIAGO a partir 
das 21 :30 h ; o V enres 26 no 
Playa Club da CORUÑA ¡¡. par-

tir das 24 h; e o Sábado 2 7 n a 
Iguana de V IGO a partir das 24 
h . As en t radas es t án á ven da 
n os lugares de cos tu me por 
1. 3 00 pta. pero na b illeteira 
custarán 1.500. t 
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O CGAI recupera unha película esqueéida de José Gil 

Proletárias no cine galego 
. -0- X.E. ACUÑA 

Cando hai poucos _anos in~ 
vestigadores do noso move
mento obreiro como Dionísio 
Pereira ou Manuel G. Proba
dos escribian da enorme 
preséncia da muller nas fá
bricas viguesas e mesmo da 
sua participación activa na 
conflictividade social os 
seus dados foron acollidos 
con reserva. Até daquela, 
nos manuais de história cir
culaba con profusión a 
acientífica versión de que na 
Galiza estivera ausente o pro
letariado e que o sindicalismo 
era unha simples a~écdota. 

Pereira, Probados e a nova tor
nada de historiadores que veu a 
continuación racharon ao fin con 
tan desnortada visión aportando 
dados agora considerados como 
definitivos e concluíntes. 

A apertura de arquivos oficiais 
antes inasequíbeis e a localiza
ción de fontes sindicais e patro
nais deron en xerar centos de do
cumentos que testemuñan o de
valar do movemento operário. La
go chegou de xeito natural o inte
rese por restaurar a história obrei
ra de man dos escasos e maltra
tados arquivos que se conservan 
dos nosos fotógrafos máis clási
cos. Un labor que ten producido 
nos últimos anos un· considerábel 
parque de imaxes que dá cons
táncia gráfica da proletarización e 
do asociacionismo sindical. 

,Mais, con todo, faltaba por ata
par algunha referéncia directa 
no estreito campo dunha cine
matografia como a galega, tan 
esquecida como escasa. Até o 
de agora, dos pioneiros do cine
matógrafo foron aparecendo con 
contagotas sinais do seu quefa
cer a xeito de pequenos e primi
tivos documentais. Na maioria 
deles, o seu contido non pasaba 
da mera reportaxe vilega ou das 
tomas costumistas realizadas, 
as máis das veces, con cativas 
prestacións técnicas. 

O Centro Galega de Artes de 
lmaxe (CGAI) vense significan
do no labor de pescuda e recu
peración dos vellos filmes e 
desde a sua fundación hai dez 
anos procedeu a restaurar titas 
de Enrique Barreiro, José Gil, 
Elixio González ou Luis R. 
Alonso que conforman xa un 
corpus cinematográfico de capi
tal importáncia para a nosa his
tória contemporánea. 

O último dos seus achádegos 
veu dado desde o programa de 
catalogación que dirixe o profe
sor da Universidade de Santiago 
Xesús Xiraldez, no seo das em
presas viguesas ligadas de vello 
ao mar e á conserva. Foi deste 
xeito como se atopa o filme titu
lado "Talleres Alonarti-Sociedad 
La Artística Ltda" que, por con
sello da equipa universitária, a 
dirección da empresa non dubi
dou en depositar no CGAI. 

Unha primeira análise da cinta le-

vou á descuberta dunha nova e 
descatalogada película de José 
Gil. Filmada nunha data que non 
estaría distante do ano 1927 é un
ha ampla reportaxe en dous rolos 
e 600 metros de tita en nitrato con 
virados onxinais. O CGAI apurou 
un proceso de restauración que 
nos próximos meses dará froitos. 

Mulleres na fábrica 

Na estampación, na soldadura, 
na cartonaxe, aparecen centos 
de mulleres de "La Artística" na 
película de José Gil trabalíando 
entre pésimas condicións de se
guridade. Mozas, case nenas al
gunhas e mulleres de idade 
poucas, comparten poleas e ta
ladradoras cos homes.· Tamén a 

xerarquia constante de inspecto
res, vixiantes e capataces. Son 
a testemuña da proletarización 
da muller e dun novo e abrigado 
proceso de socialización. 

Cortando folla de lata, entre 
enormes máquinas ou laminan
do calandras oferécense á cá
mara executando o labor pró
prio da xornada. Mais para a ci-

. nematográfica ocasión hai un 

. cámbio. As suas roupas son, 
para sair no cine, as dos Do
mingos. Móstranse atentas, or
gullosas, ben vestidas. 

Gil fai de operador para un do
cumental propagandístico e em
presarial pero tamén é notário 
do proceso masivo de inserción 

nas fábricas da muller galega no 
primeiro tércio do século pasa
do. Narra con silente e arcaica 
técnica os carrexos, os embar
ques nos peiraos e a· fabricación 
de chapas· de botella. Mulleres 
traballando xunto aos homes en 
igualdade de condicións mais 
con xornais distintos. 

Para rematar o seu filme, Gil es
colle a escena máis clasica entre 
as clásicas do cine mudo e pri
mitivo. Un primeiro plano dunha 
serea de vapor e o seu pitido 
anúncia o fin da xornada. Abren
se os portalóns e o plantel aban
dona o traballo. As mulleres, as 
primeiras, avanzan cara á cáma
ra, ocupan todo o campo da 
pantalla. Outra véz orgullosas.+ 

Noné 
unha ONG 
MANuEL CIDRAS 

Os temores polas ~upos~ 
tas consecuencias na 
saúde dos soldados pa~ 

trios polo uso de bombas de 
uranio empobrecido nos bom~ 
bardeos da OTAN sobre o 
Kosovo e a antiga lugoslavia 
traen de novo á actualidade 
aquela guerra infame. Por 
máis que se adubíe de cruces 
laureadas, a guerra sempre tira 
a ser infame, e cando cesan os 
cánticos marcíais e os seus 
ecos engaiolantes a infamia 
pasa factura, murchan os lou
re iros e quedan as cruces. É o 
que ten a propaganda: é efec
tiva, pero efémera. 

Xa dixemo algunha vez, por
que n on é <l oado ser se mpr 
orixinais, que como a guerra 
é repugn ante é preci o xu t i
fica la, e que a lexitimación 
da guerra desce u d s d u 
ao h ome , e d ntro d 1 d 
Prf ncipe ao cidadán, de modo 
que a vella guera anta é ho
xe a guerra humanitaria, eco~ 
lóxica, e non obstará nada a 
ese calificativo o feito de que 
as bombas igan enchendo o 
mundo de radiación empo~ 
brecidas ou de calquera cou a 
mala para a vida. Tampouc 
a guerra anta era anta, e a 
bombas nunca na historia e 
fixeron de cousa boa. 

Quenrárannos a cabeza coa 
bondades da guerra humanita
ria ata o punto de que a morte 
e a destrucción non eran nela 
algo connatural, como nas ou
tras guerras da h istoria, senón 
danos colacerais. Os soldados 
non ían á guerra, senón en mi
sión de paz ou misi6ns humanita
rias . A OTAN non era a orga~ 
n izac ión militar do imperio, 
senón unha caste de ONG en 
auxilio kosovar, algo asr com 
Soldados sen Fronteiras e n 
cretario Xeral ciali ta e t do. 

Ago ra re ult a qu e n n era 
verdade. Que a OTAN non é 
unha ONG nin as súas tr pa 
invadiron K v para repar~ 
tir chocolatinas. Agora debe
mos preocuparnos polos nos 
soldados , que e tiv r n a lr 
uns meses proba lemen te n 
contacto c n sustancia noci
vas . A gora res ulta que nin 
agora nin entón nos preoco~ 

pamos polos kosovares que ia
mos protexer. Era mentira, 
pero xa o sabíamos.• 

V oLVER AO REGO 

Oc,onselleiro Carlos del 
Alamo ten que ter en~ 
cantados aos seus com~ 

pañeiros de gabinete. Pola sua 
solidariedade co caido en des~ 
grácia, demostrou que poden ir 
con el de excursión e facer fal
catruadas porque nunca vai ser 
o acusica do grupo. Que fermo
so exemplo político foi lerlle 
nunha entrevista "a culpa de 
todo foi de Gago. Os enterra
mentos de vacas non teñen na~ 
da que ver co Meio Ambien
te". Coidado coas carteiras ! i + 


