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Ponte de Ronde, volta o fielato medieval
Esquerda de Galícia
á procura dunha estratéxia para pactar
co PSdG-PSOE

Xaime Rei
aposta por un pacto
entre socialistas e
nacionalistas para
derrubar a Fraga
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Ponse andar a Lei de Estranxeria ainda que o
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Apolítica económica imposta polo Fundo Monetário Internacional arruina amáis
de 12 millóns de cidadáns efai auns poucos cada vez máis ricos

O37°/o da povoación arxentina vive na pobreza

Castelao e os galeguistas do interior.
Cartas e documentos 1943-1954
A documentación reunida neste
volume, do arquivo de Francisco
Fernández del Riego, é inédita
case na súa totalidade. Despois de
moitas especulacións, velaquí a
verdade sobre un período aínda
pouco coñecido do Partido
Galeguista e as posicións políticas
de Castelao no exilio.
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A corrupción de Aznar
O clan económico que medrou á sombra de José María Aznar acu,
mulou o 36,8% do Produto lnteríor Bruto (PIB) do Estado español
en menos de cinco anos. Este "discreto grupo de financeiros", fíxo,
se con control do 70% do Mercado de Valores (a Bolsa á que tanta
importáncia se lle dá e á que xogan tantos traballadores) grácias ao
apoio do actual presidente do Governo. Son dados alarmantes,
abraiantes, increíbeis se non procedesen dun home tan ben infor,
mado e con tanto sentido da responsabilidade institucional como
debe ser Felipe González, anterior presidente do Govemo. Publi,
counos o 18 de Xaneiro nun artigo en "El País". Pero tan grave co,
mo estes dados fomecidos por Felipe González, que demostrarían a
extrema corrupción do L xe presidente do Govemo español, foi o
siléncio esboirante posterior á sua publicación; ninguén foi quen de
reproducilos. Non será precisamente ese siléncio cómplice a de,
mostración prática da denúncia de González?•
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rxentina librouse da Ditadura
pero continua coa política económica dos militares, deseñada por Martinez de Hoz e FMI,
que liquida emprego, extende a
pobreza e favorece ·a especulación. Un 37% da poboacion urbana da Arxentina vive na indixéncia: doce millóns de persoas que carecen de ingresos para comprar o básico. Coa libre
circulación de capitais, a venda
das empresas públicas e a
desregulación do emprego, unha pequena parte da poboación aumentou enormemente a
sua riqueza, pero a maioria
comprobou como baixaban os
salários reais e se disparaba o
paro, o subemprego e a pobreza. Aumenta a débeda externa
e a confianza no Peso vense
abaixo.
· Todo isto pasou en dez anos e
agravouse nos últlmos trinta
meses. "Dixérannos que os
problemas económicos do país
terian remédio se desregulabamos a economia, abríamos os
mercados e privatizabamos as
empresas públicas, e que pasou? Saltamos dun 6% de paro
a máis do 15%; o subemprego
está no 30%", explica á A Nosa
'..:!'""

Terra o economista Julio Gambina, director do instituto de
Cooperación ldelcoop de Buenos Aires.
Queimar todas as barreiras e
leis reguladoras da economia
para meter ao país no clube do
Primeiro Mundo. Asi queria
Carlos Menem erguer a economia postrada de 1989, co cámbio do desaparecido Austral a
540 contra o Dólar norteamericano. "Os nasos indicativos
sobre a estrutura de comércio
exterior, composición do produto, dinámica do investimento
e cámbio tecnolóxico son ben
diferentes das economias desenvolvidas. En dez anos, o
endebedamento do seitor pri- ·
vado recuperou a modalidade
predominantemente especulativa de Martinez de Hoz, o responsábel de economia da Ditatu ra militar'', indica Eduardo
Jozami, catedrático de economía en Buenos Aires e fundador do Frepaso.

ción da própria economia.
Claudia Lozano , director do
Instituto de Estudos da Central
de Trabajadores Argentinos
(TCA), advirte que esta situación xenera desconfianza entre
os acreedores dos arxentinos :
"A situación agrávase despois
de 30 meses de recesión, coa
economia estancada e a débeda a crecer; e ainda máis cando os 11 meses de governo de
De la Rua non dan invertido a
,tendéncia".

Claudia Lozano opina doutro
xeito sobre a operación de credito do FMI: "O que se coñees
co nome de blindaje financiero
só da garantias a prazo curto
aos proprietários da nasa débeda. Falando en prata, o que significa é que Arxentina vai pagar
a sua débeda pase o que pase,
sen que importe o obxectivo de
que medre a débeda por baixo o
Produto Interno Bruto, porque
para isto haberia que cambiar
drásticamente as condicions de
acumulacion do capital privado
máis concentrado".

Cambiando o ángulo desta panorámica sobre o desastre, o
semanario The Economist di no
Exclusion, marxinación, .
seu numero de 13 de Xaneiro
explotación
pasado que hai razóns para o
optimismo. "Una delas é o miEn que consistirian ese cambio
llonário viático do Fundo Moneradical no funcionamento do
tário Internacional (FMI),
capitalismo arxentino que recia- ·
40.000 millóns de dólares que
man traballadores, sindicatos e
garantizan as necesidades de
pequenas e medianas emprecred i to da Arxentina ara O
sas? "A desregulación -sinala
2001. A outra é a paridade fixa
Julio Gambina dende Buenos
do peso co Dólar, que amarra a
Aires- foi un negocio fabuloso,
política económica do país á da
con acumulación altisima de
Reserva Federal dos Estados
rendas de capital e de poder
A apertura, a desregulación e
Unidos pero que beneficiou a
para un núcleo reducido da poArxentina coa inesperada baixa
boación e para unhas poucas
as privatizacións impuxeron
unha dinámica na que o crecide xuros da semana pasada.
empresas, pero produciu exclumento da débeda externa, púTamén axuda a baixa do Dólar
sion social, marxinación e exblica e privada, supera a evolucon rel~ción ~o Eu.ro".
,. . 1 _ • . ~ .. ~-á.I!~ seguinte
·. . ·..r,,.., :1 ~lj r. {:1 ,! .t')f' i '- '7~·"{t? •. , :r-~,\':.. r 1••1
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Vén da páxina anterior

plotación. Arxentina ten un grave problema de emprego e vive
ao mesmo tempo a paradoxa
da sobre-explotación cun promédio de dez horas e meia traballadas. Quer dicer, que hai
paro e subemprego pero ao
mesmo tempo, os que teñel)
traballo fan horas demais. E
preciso un cámbio da política
económica con distribucion progresiva do ingreso. Arxentina
ten un PIB de 280.000 millóns
de Pesos (o· Peso val 180 pesetas,, unha cifra importante
que permitiria atender a demanda do movimento social e.
político que reclama que ninguén viva por baxo da liña da
pobreza. lsto seria realidade
cun seguro de formacion e emprego para cada cabeza de familia en paro e para os menores de 18 anos. Con estas medidas, Unha família de dous fillos poderia ingresar 500 pesos
ao mes, o límite da pobreza.
Unha reforma tributária estableceria ara este fin aportacións
da patronal á seguridade social
que foran eliminadas nos últimos anos".
Osvaldo Rial, presidente da
Unión Industrial Arxentina, denúncia á banca privada extranxeira e ás calificadoras de risco
financeiro. "Estes dous centros
de poder actuan co terror e
amenazan á clase política con
repetir a experiencia hiper-inflacionista de 1989. Para iso
contratan economistas coma
Rudi Dornbush que insultan á
democrácia arxentina con presións e bulos de toda clase para obter medidas públicas en
benefício próprio e en detrimento da nación".
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Os ingresos dos executivos arxentinos_
superan aos d~s Estados Unidos
Arxentina
Estados Unidos
Hong Kong
Singapur
Brasil
Suiza
Xapón
México
Reino Unido
Alemaña
Austrália
Franza
ltália
Holanda
Canadá
Estado Español
Venezuela
Bélxica
Suécia
Suláfrica
Nova Zelándia

•

•

Fonte: Towers Perrin
As xerarquias empresariais dos catro paises americanos incluidos no
gráfico acadan niveis de ingreso superiores ás dos seus colegas de
paises de renda moito mais alta. Os executivos da Arxentina gañan un
7% máis que os dos Estados Unidos pesia que o PIB da Arxentina por
habitante é un tércio do dos Estados Unidos.

A contundéncia da folga nacional de 36 horas revela a
existéncia dun estado de opinión sobre o que construir a

nova opción. "Blindar os compromisos financeiros do país
só serve para prolongar a agoni a -indica Claudia Lozano- e
repetir políticas do pasado
que venden unha solución
económica própria palas necesidades de solvéncia a curto
prazo".•

O límite da pobreza en Buenas Aires está en cincocentos pesos ao mes. Son moitos os
que non chegan a el.

Sen cambiar o modelo económico, que considera absolutamente agotado, Rial non ve solución: "o modelo non permite o
crecimento equitativo e só pode
prolongar a sua existéncia a
canta dunha maior liquidación
do patromónio nacional , con
maior transferéncia de ingresos
a seitores concentrados de capital exterior e maior deterioro
da produción arxentina. A sociedade, os industriais, os produtores agropecuários, os pequenos comerciantes e os traballadores debemos entender
que da crise só podemos sair
cun modelo que estimule a produción e o poder adquisitivo".
Julio Gambina acrecenta: "Ternos que pasar da especulación
á produción, restablecer o ciclo
produtivo de forma que faga útil

Receitaieconómicas
da
..
DitadurG para a democrácia
-

319.918
•299.628
• 28 9.007
27 8.463
• 275 .201
• 215.132
• 189.657
• 189.372
• 179.319
• 175.401
• 170.439
• 170.228
• 158.804
• 148.037
• 142.764
• 137.730
• 134.216
• 124.883
• 100.023
• 99.948
• 98.796

a forza de traballo en paro,
combinar a forza de traballo
non utilizada hoxe coas necesidades sociais insatisfeitas".
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A reforma económica de Menem seguiu a pé feito o proxecto de Martínez de Hoz para
dirixir as finanzas da Ditadura
militar. Ambosdous planos
coinciden coas recomendacións do Consello de Was- hington, a carta política que
marca na derradeira década
do século XX a poHtica do
Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional para
America do Su/.
Menem gañara por méritos
sobrados a calificación de
exceléncia na aplicacion
destes princípios. O célebre
Martinez de Hoz, que aplicou durante a Ditadura a reconversión económica, proclama a identidade entre as
reformas de Menem e o seu
proxecto nun texto tituladoQuince aos Después, citado
polo profesor de economia e
fundador do_Frepa$o Eduardo Jozami, no seu ensaio
Ya nada será igual: "Tocounos a nós romper o xeo sen
atinxir plenamente os nosos
obxectivos. Porén o cámbio
de mentalidade que predicamos foise cumprindo aos
poucos e foi lástima que a
derradeira etapa do Governo militar non tivese a firme-

za do presidente Pinochet.
Con todo, nen isto nen a acción persecutoria de Alfonsin impediron a política de
encontro e grandeza con
Menem" .'
Eduardo Jozami distingue entre o modelo agro-exportador
da Arxentina entre 1890 e
1930, o de industrialización
por sustitucion de exporta-.
cións dende 1930 até finais
dos 50 e o momento de
transformación das políticas
públicas a partir de 1976. A
patir do 90, Menem consolida
os cámbios de Martinez de
Hoz, que só un governo militar podia iniciar. O novo modelo de acumulacion dominante está caracterizado polo
mantenimento dos cámbios,
a liquidacion do seitor público, a desregulación financeira e un plano de inserimento
na economia capita[jsta avanzada que conforma un modelo subsidiário. Jozami acusa
a Menem de continuar a
modalidade pred.o minantemente especulativa da éxida
de Martínez de Hoz e de disparar a fuga de capltais a
partir de 1994 para superar
ampliamente os servizos da
débeda.+

Un 37% da povoación
arxentina vive na pobreza
O Banco Mundial calculara a finais de 1999 que o 29% da povoación arxentina vivia na pobreza. Porén, a ministra de Sanidade do govemo de De la
Rua, Gabriel Fernandez Meijide, declarou en Xenevra que
un 37% dos arxentinos malviven con ingresos que non lles
dan para adquiriren servizos e
bens mínimos.
Sobre 32,7 millóns de habitantes, 12 millóns viven con
menos desa cantidade. En
Buenos Aires, esta renda mínima calcúlase en 500 pesos.
"A maioria dos emigrantes ga-

legos na Arxentina viven en
Buenos Aires. A Xunta ten establecida unha axuda de 300
pesos por grupo familiar pero
esta cantidade non pode complementar as pensións arxentinas, xa de por si reducidas explica o coordenador da
CIG -Emigración Lois Pérez
Lei(a-. Tendo en canta que o
aluguer dun apartamento custa 300 pesos, que a idade
média dos emigrantes é de 73
anos e que a farmácia é cara,
moitos deles están· na disxuntiva de compraren alimentos
ou medicárense. Para as
duas cousas non da".•

OSul indica ao Norte as consecuéncias da desregulación
Dinamitar un por un todos os seguros do mercado de
traballo foi un dos obxectivos principais do governo de
Carlos Menem. Aseguraba que desta maneira baixaria
o paro ainda que, á volta de dez anos, o que
realmente desceu foi o número de traballadores con
alto nível de escolarización, as condicións
democráticas de traballo e a porcentaxe de man de
obra asalariada, que na média de América do Sul é de
50% e ·na Arxentina estaba, antes de Menem, no 72%.
En termos de mercado de traballo, Arxentina
asimilouse ao conxunto de América e, de camiño,
aum~ntou o paro. que xa atinxe ao 17% da-poboación.

50%, como decantado se encargou de aplaudir o Wall
Street Journal, pero este incremenento non se
refrexou nos indicadores que razonabelmente se
identifican co benestar porque aumentou o paro e o
sub-emprego ao tempo que caian os salários reais, se
disparaba o número de fogares por baixo do Hm.ite da
pobreza (500 pesos ao mes en Buenos Aires) e se
consolidaba unha regresiva distribución da renda. P.or
riba, aumentaba na producción a importancia do seitor
primário o que habia que interpretar como fracaso do
esforzo realizado polo país dende os anos 50 para
.diversificar e industrializar.o seu sistema produtivo ...

Patá a opinión ·pública arxerítina, a gran .
transforinación'da economia que prometeran Menem.
e Cavallo, deu parados arreo e pobreza. Esta é a
primeira percepción sobre a cirurxia de grande calado
apadriñada por Washington para integrar Arxentina no
mercado mundial. De certo, ·o país mellerou a sua ;
calificación para o acceso ao crédito externo, .pero a
cidadania non pode comprender unha riqueza que trae
conseouéncias ruins para a sua vida diária. Na década -"'·
da desregulación, o Produto Interno Bruto medrou un

A dinámica excluinte do modelo económico apar~ce
denunciada neste medrar·sen beneficiários,do .
crecimento (só unha minoria) e renova a desconfianza
sobre o optimisri10 da estatística económica. No
entanto, o ingreso de capitais externo foi a clave para
manter o nível de actividade económica, sobre todo a
partir da venda de empresas estatais como Ente!,
adquirida por Telefónica ou Aerolíneas, que comprou .
.Iberia en saneada e.hoxe está,en situación terminal.
En 1995 prodúcese unha importante caida das

reservas asociada ao dolaraza mexicano o que da un
saldo negativo de capitais privados e un derrumbe do
PIB ao ano seguinte. As demandas crecentes dos
intereses e amortizacións da débeda, e a caida dos
prezos internacionais da produción arxentina (con
excepción do petróleo) abrigaron a botar man da
fianciación externa coa conseguinte baixa de
confianza dos mercado.s que acrecenta a crise.
Un movimento de opinión crecente, dende os sindicatos
e as organizacions de esquerda, reclaman en Arxentina
a dignidade nacional de recusar as imposición do FMI e
·. controlar o mo\(imento de capitais. No foro de Porto
Alegre, esta tendéncia defende a confrontación da
política eco.nómica de Norteamérica mediante a criación
dunha zona de libre comércio dende Alaska á
Patagónia nunha política de integración de pavos e non
oe transnacionais para poder enfrontar o peso futuro do
. Euro e o Yen. Entenden que nesta crise, como en
outras anteriores, o Sul indica aos povos do Norte cal o
seu próximo destino se asumen en silenzo a
d~sreg1,1lación e o imperio das leis de mercado.•
.
'A NOSA TERRA

~·

~'

t

.... : -;-~

"''!f

t

1

~~,

tf'•'

JI~,, .. ~ ..

GAL IZA

4

---

--~----

-- -

A frota que faenaba no banco canárie>sahariano segue amarrada. O
seu futuro está en entredito porque ainda non se asinou un novo
acordo. Ademais, entre as posibilidades que se albiscan barállase a
non renovación ou que se asine outro negativo para os intereses
pesqueiros galegos, medo compartido pola Xunta nas últimas horas.
Calquer_das_solucións prop_
ostas_suporiaa_desertización económica
de comarcas enteiras do país. Esa é a leitura que fai da actual situación a Mesa en defensa do sector pesqueiro que mobilizou, o pasado Domingo 21 de Xaneiro, a máis de 2.000 persoas palas ruas
compostelanas en demanda de solucións para o conxunto do sector.
A manifestación de Compostela (esquerda e enriba) contou co apoio de destacados líderes do PSdG e o BNG. A mobilización de Cangas
(embaixo) contou coa preséncia de vários alcaldes do PP.

Aúnica saida que se oferece son programas de reconversión

Osector pesqueiro

demanda unha solución pola falla de acordo con Marrocos
9<>-P.C.

dos mália as protestas do sector.

A auséncia dun novo acordo con
Marrocos é só un dos problemas
que afecta ao sector pesqueiro. A
isto hai que lle engadir o recorte
de cupos de pescada no Gran
Sol, "coa complicidade dos governos galego e español", a sinatura
dun acordo "claramente escandaloso" como o de Groenlándia~ que
veta a presenza de frotas europeas como a galega e a portuguesa,
a crise da frota do cerco, as cuotas miserentas coas que subsiste
a frota bacallaeira, á que só se lle
permite pescar unha marea ao
ano ou a falla de resposta ás demandas das mariscadoras.

Reconversión .
A Mesa en defensa do sector
pesqueiro denunciaba, coa manifestación celebrada o pasado
día 21, que a única saida que
están a oferecer as administracións implicadas, nomeadamente a Xunta de Galiza, o governo
español e a UE, son programas
de reconversión.

Estes consisten basicamente en
subvencións para desguaces,
exportación de buques ou prexubilacións de mariñeiros. "Desde nengún1ponto de vista poden
ser aceitábeis, do momento no
que se cohverten nun auténtico
Entrementres, o conselleiro de
certificado de defunción do secPesca, Amáncio ~andin, recoñe~
ce
~u~n~o~s~
m~i~
cr~ó~f~
o~
n~
o~
s ~d~e~R~a~d~í~
o__t_
or_ ~
esqueiro galego" sinalábaObradoiro que, posibelmente,
se no comunicado coque se daGaliza sairá prexudicada dun noba remate á mobilización.
vo acordo con Marrocos. "Por unA alternativa que propoñen é a
ha parte, Marrocos xa preparou a
de artellar os mecanismos legais
sua economía para vivir sen ese
e políticos necesários para forconvénio. Pola outra, Bruxelas
zar a sinatura dun acordo pesnon empresta a suficiente atenqueiro entre a U E e Marrocos
ción á pesca porque este sector
"nas condicións e critérios defennon chega ao 1 por cento do seu
didos polo sector pesqueiro, enPIB, mentres que para nós repretidades cívicas, institucións disenta a déC:ima parte."
versas e polo próprio parlamento
de Galiza de xeito unánime".
Estes elementos son, en por si,
dabondo ilustrativos da situación
Veto ás negociacións
na que se atopa o -sector pesqueiro no seu conxunto. Pero por
Ademais, insisten na posta en
se fose pouco, as condicións climarcha dun conxunto de medimatolóxicas dos últimos meses,
das que permitan mellorar as
nos que se sucederon un tempocondicións do sector e, en conral tras doutro, viñeron agudizar
creto, que o governo español
ainda máis a crise existente.
"manteña unha posición de veto
Desde a administración non se
na UE, que bolquee as mellaras
propón unha solución sequer
no acordo de asociación comerpara paliar os efeitos do mal
cial, económica, de desenvolvitempo. Pola contra, permitíronmento e cooperación entre a UE
se importacións masivas de mae Marrocos, asi como calquer
risco foráneo "sen garantes saoutro proceso de negociación
nitários", que coparon os merca-

pendente". Un veto que se manteria até que se asinara un acordo de pesca acorde coas bases
e critérios que defende o sector
pesqueiro galego.
Demándase tamén o artella-

mento de axudas destinadas
aos armadores e tripulantes
afectados, que non conleven
procesos de reconversión ou eliminación da frota, priorizando
investimentos produtivos nas
comarcas afectadas, a elabora-

ción de planos de defensa do
sector marisqueiro, acuícola e
pesqueiro, solucións aos incrementos abusivos dos prezos
dos carburantes e a activación
de axudas destinadas a paliar
as consecuéncias do amarre.•

Voz Noticias

Os 'Mariñeiros en loita'
.reclaman axudas socia is durante o paro ·
Cangas foi a vila escollida pola
Asemblea de Mariñeiros en Loita do Morrazo para a sua manifestación, tamén o Domingo 21.
Nesta xornada de protesta, as
maiores reivindicacións estiveron centradas na necesidade de

prorrogar as axudas sociais para os pescadores afectados pola
falta de acorde.
O portavoz da Asamblea, Manuel
Camaño, destacou a necesidade
de que se considere a loita mari-

ñeira como unha loita de clases,
polo que criticou a colaboración
entre armadores e mariñeiros da
Mesa. Ademais reivindicou que a
negociación se faga co Sáhara
Ocidental, "lexítimo dono das
águas onde queremos pescar."•

'
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A NOSA TERRA

A.Xunta aproveita un encontro
co centro galego de Buenos Aires
para preparar a campaña do PP ·
na Arxen6na
1
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Expectación singular ante odebate que se realizará o29 de Xaneiro

Beiras prepara
a moción de censura para 'convencer'
*A. EIRÉ

Para Xosé Manuel Beiras
"convencer é vencer". Sabedor de que ariméticamente no
Parlamento non pode derrotar a Fraga, tratará de que a
moción de censura calle ante
a opinión pública. Para iso
conta co debate e coa trasmisión e directo polas televisións públicas. A expectación
política está asegurada e as
estratéxias semellan xa claras.
Existe un férvelle-férvelle na política galega como se as formigas ,
subindo coas suas patas longas
e as suas dentámias afiadas polo
corpo eleitoral, arrepiaran primeiro e lego sacudiran a unha ci dadania que ollaba pasar as horas políticas como a un rego de
auga. O formigueo político prodúceo a moción de censura apresentada polo BNG e que se vai
discutir o Luns 29 de Xaneiro.
Será capaz Beiras e os seus
compañeiros do BNG de desviar
a auga polo preseiro que pretende abrir sen que a enxurrada
popular os arroie? Aí está unha
das perguntas que se fai boa
parte da povoación. Ese é o grado de incertidume.
De momento, o BNG conseguiu
que os cidadáns xa ollasen cara o
rego político enxergando os posíbeis cámbios no caudal eleitoral.
Existe unha morbosidade hai anos
descoñecida. Os actos que celebrou o BNG, comezando pala reunión dos seus cadros políticos en
Compostela, á que axistiron máis
de médio milleiro de persoas, e
continuando polas distintas conferéncias, foron un éxito só comparábel a unha campaña eleitoral.
Por outra banda, o PP está dando
mostras dun nerviosismo até de
agora descoñecido desde que Fraga desembarcou en Galiza para
desbaratar un panorama político
que emerxeu, precisaente, doutra
moción de censura: a de González
Laxe contra Femández Albor.

Segundo acto
O primeiro acto xa rematou. O
público galega mostrou a sua
atención . Agora agarda expectante o desenlace final. A posta
en cena parlamentária decidirá
os aplausos e os asubias, máis
alá da crítica especializada da
que, o BNG, sabe que a grande
maioria lle será negativa.
Por isa os nacionalistas pretendian que o Luns 29 só intervise
Xosé Manuel Beiras, como candidato a relevar a Fraga. Ao dia
seguinte os xornais deberian
prestarlle a máxima atenci9n ao . discurso do lider nacionalista,
ainda que xa recollerian de xeito
destacado as impresións dos
demais grupos.
Pero o PP só quer un único titular. Un titular concreto, sabido:
"a moción do BNG fracasou". Os

5

A pretendida viaxe á Arxentina do conselleiro de Sanidade,
Xosé Maria Hernández Cachón, e o secretário xeral para as
Relacións coas Comunidades Galegas, Fernando Amarelo
de Castro para abordar o saneamento financeiro do Centro
Galega de Buenos Aires, ten unha clave eleitoral. Conselleiro e secretário xeral non chégaron a entendimento nengun
co Centro porque pretendían unha intervención na rstitución, que presta asisténcia a 28. 700 sócios. Pero a visr.~ non
foi en balde. Ainda que non serviu ao Governo, si tivo utilidade para o Partido Popular, xa que ambos representantes da
Xunta puxeron en marcha a maquinária eleitoral para tratar
de facerse ca votos dos 100.000 votantes galegos rexistados
no país do Cono. Sul. Como en pasadas· comí~ios, os populares non só farán campaña, senón que serán eles m~smos
os xestores do envio das suas papeletas, en lugar qe empregar os consulados españois como co1éxios eleitorais. •

O PP nega que a Xunta levase a cabo unha
campaña de desprestíxio contra Benposta ·

A.N.T.

demáis serán matices que se
perderán na faramalla da información. Esa será idea forza que
o PP busca e que, na realidade,
ten conseguida de antemán pala
forza arimética.

debate, de restarlle toda importáncia, cunha intervención de
Fraga que sexa dun "breve compromiso" como anunciou. _

Conseguir que Fraga se enfrente
directamente é o primeiro retó de
Pero Beiras afirma que non quer
Beiras. O segundo é debuxar as
vencer, "senón convencer". Para
liñas mestras de Governo. Unhas
logralo non terá ''todo o tempo do
liñas claras, "que poda ser entenmundo", pero si todo o tempo que
didas e comprendidas pela ciprecise para elaborar o seu discurdadania". Unhas liñas que, seso. Poderia apostar por remedar a
gundo o BNG "sexan alternativas
Fidel Castro e despacharse cun · e olladas como posíbeis que, sen
discurso de cinco horas que impofacer facer nengunha revolución,
sibilitase rematar coa sesión o dia
muden as causas na Galiza deci46 como pretende o PP. Gastaría. didamente. Un cámbio que podan
E capaz. Pero non o vai facer.
percibir os cidadáns na sua vida".
Nesta estratéxia a economia vai
Beiras vai fiar parte do seu éxito
ter un papel preponderante e
desde o BNG agardan que emernas televisións que van transmitir
o debate en directo. Asi que se lixa o Beiras do "Atraso Económimitará, na sua primeira intervenco de Galicia" actualizado, porción, a un tempo de 2 h. 15 minuque os grandes problemas son
tos. Neste seu discurso xustificaeconómicos e económicas teñen
que ser as respostas políticas
rá, primeiramente, as razóns que
o levan a apresentar a moción de
que podemos dar con imediatez".
censura, realizando unha crítica
Ainda que Beiras vai fiar moito da
aceda e pormenorizada da política do governo Fraga.
sua estratéxia ao enfrontamento
directo nas réplicas e contrarréplicas, país, por primeira vez, destaBeiras fuxirá de metáforas, de
"Ulises" e de Camus, para ser
can desde o BNG, non terá pro"directo, didáctico e incisivo", en
blema de tempo, no seu primeiro
palabras dun seu colaborador.
discurso vaille enviar alguns aviTentará que Fraga taña que desos ao PSdG-PSOE e á sua "posición suicida", emprazándoo a
fenderse , xustificar as suas acsituarse con Fraga ou cunha alcións, impedindo que prospera a
estratéxia do PP de minimizar o
ternativa de progreso.•

Amecánica da sesión
O 29 de Xaneiro Luns, ás 10
da mañán comezará o segundo debate de censura da Autonomia. Principiará a talar o
promotor da moción, Xosé Manuel. Beiras, que disporá de
tempo ilimitado.
Cando remate Beiras, o debate
interrompirase unha hora. O
PP pretende que, pala mañán,
lle replique. Fraga lribarne, para asi sair tamén nos telediários do mediodia.
._A cuestión, polo temp9, está
en se Beiras lle replicará a Fraga pala mañán, ou pola tarde,
pois nengun dos dous teñen limitación de tempo nesta intervención. Pala tarde, todos os
grupos terán 30 minutos para
contestarlle a Beiras . Poste-

riormente o lider nacionalista
respostaralle aos distintos grupos. Ainda non ten decidido
como a realizará, pero todo parece indicar que lle contestará
a un por un, a non ser que o
discurso de EdG e PSdGPSOE sexan tan semellantes e
decida englobalos. Todo vai
depender do tempo do debate.
· De novo, os grupos, de menor a
maior, disporán de dez minutos
para replicarlle a Beiras. Ffaga
disporá doutros dez minutos .
Anunciarase a. votación e pechará o debate o líder do BNG.
Suspenderase a sesión e anunciarase a hora da votación que
será nominal e segreda, sorteándose o deputado que comeza
a votación por arde alfabética.•

O PP fixo valer a sua maioria na Comisión de
Investigación sobre Benposta e negou que a Xunta fose
"contra os lexítimos interes s de ninguén, e menos dunha institución que ten que ver cos menores, como é Benposta". A oposición amosou a opinión contrária, lembrou
as denúncias enviadas á fiscalía e afirmou que existen
probas de que a Adrr,inistración levou a cabo unha campaña de desprestíxio contra esa institución. A campaña
coincidiu coa tentativa da Xunta de desaloxo do complexo para trasladar o estádio do Couto. •

As obras da Autovia do Noroeste rematan
con case seis anos de retraso
Aínda que o proxecto inicial para a Autovia do Noroeste
tiña como data límite Decem-bro de 1995, o- Governo
central informou de que os derradeiros tramos estarán
listos en Xullo deste ano, co que se confirma o retraso
de case seis anos neste proxecto. Segundo Francisco
Rodríguez, deputado estatal do BNG e autor da pergunta parlamentar ao redor das obras de infraestruturas para a década 2000-2010, este dado fai duvidar dos prazos manexados pela Xunta e o Ministério de Fomento
nos futuros proxectos. Rodríguez lamenta que o Executivo galega estexa participando con fundos próprios en
obras de exclusivo financiamento do Governo español,
"coa consegu1nte discriminación para Galiza". A estrela
do início do século XXI será a autoestrada Compostela-Ourense. O Governo central admitiu que será de peaxe e que só
chegafá ao Alto de San Domingos, no concello de Dozón. •

Ra~ficada a condena de cárcere

contra Prado Villapol
O alcalde do Vicedo, Isaac Prado Villapol ·(agora independente, no pasado mandado do PP) terá que ingresar en
prisión despois de que a Audiéncia de Lugo ratificase a
senténcia de dous anos e seis meses de cárcere emitida
no seu dia polo xulgado do penal de Lugo. O fallo non admite recurso ainda que Prado Villapol poderia tentar
demandar amparo diante do Tribunal Constitucional, ainda que terá que comezar a cumprir a condena cando asi o
ordene o xulgado penal lugués. Esta pena vén dada polas
amenazas ao fiscal de Lugo. Isaac Prado Villapol ten máis
causas pendentes relacionadas coa presunta
malversación no seu concello. •

Acoso á frota arrastreira galega que pesca
frente a AstíJrias
A frota arrastreira galega que pesca no chamado caladoiro
Cantábrico-Noroeste, que abrangue á totalidade do litoral
Norte do Estado español, desde a desembocadura do Miño
até a fronteira coa Franza, e en concreto a que opera frente
ás costas asturianas, é obxecto unha campaña de acoso
con tintes xenófobos que impeden a sua normal actividade
mália realizala conforme á lexislación vixente. A campaña
está impulsada por diversas entidades e institucións asturianas, entre elas o governo autonómico, que ten defendido
abrigar aes buques galegas a desembarcar as suas capturas fóra dos portas asturianos. A frota arrastreira galega
que opera nestas augas está composta por 30 barcos que
tañen a sua base nos portas de Ribeira, A Coruña, Celeiro
_e Burela. Ante a dimensión dos feítos, o deputado do
· BNG no Parlamento, Bieito Lobeira perguntou á Xunta sobre que medidas pensa aplicar en defensa da frota galega.•
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OPtNIÓN

Moc;Ao DE CENSURA E

.DE PLÁCIDO A LUGRÍS

NÁO DE INVESTIDURA

Xuuo Ríos p AREDES

XAVIER VILHAR TRILHO
Por parte do PP da Galiza tem-se pretendido
desqualificar a mor;.ao de censura do BNG
com o qualificativo de irresponsável por nao
ter a mais mínima possibilidade de que o
candidato alternativo aPresidencia da Junta
consiga o apoio da metade mais um dos deputados do Parlamento galego. Para evitar
urna utilizar;.ao irresponsavelmente frívola
do mecanismo da mor;.ao de censura já está
'
o requisito de que <leve
estar assinada por um
mínimo inicial (urna
quinta parte) dos membros do Parlamento. O
BNG nao é responsável
da disfuncionalidade do
carác ter híbrido da
mor;.ao de censura construtiva, que soma numa
unidade de acto duas
operar;.oes distintas: urna
censura ao Governo em
exercício e urna defesa
do programa de um governo alternativo. A estru tura da mor;.ao d e
censura construtiva é confusa, porque pode
levar ao resultado paradoxal de que a censura ao Governo ern exerdcio fique eclipsada
se o debate se centra sobre o programa do
candidato alternativo e nao sobre a crítica
ao Govemo ern exercício. O estrutura da
mor;.ao de censura é confusa porque, quand.o
é votada, se vota ao mesmo tempo sobre
dois assuntos diferentes, que nao sao separados no ·momento da votar;.ao: a actividade
do Govemo censurado e a confianr;.a que
merece o programa de governo do candidato alternativo. Daí o perigo de que os censores possam resultar censurados.

o apoio das maiorias estáveis dos sistemas
bipartidistas)- quanto rnais naqueles sistemas parlamentares blindados como o
alemao e o espanhol, nos que a moi;ao de
censura construtiva exige a rnaioria absoluta a favor do candidato alternativo. A apres.enta¡;ao de mo¡;6es de censura vem a ser o
único meio de que disp6e a oposir;.ao para
se fazer escutar. Precisamente, urna das ván.
tagens da mor;.ao de
censura é a de que no
debate de ddesa da
mesma o seu defensor
e o candidato, na exposir;.ao do seu programa, se podem explicar
corn todo luxo de detalhes, pois nao tem limita¡;ao de tempo, que
sim tem limitada nos
debates de investidura
e nos debates das
quest5es de confian¡;a.
Nos debates das
mor;.6 es de censura o
· protagonismo passa ao
candidato alternativo que figura na mor;.ao
de censura. Hoje em dia, comas mor;.6es de
censura, mais do que a cessar;.ao do Governo o que se busca é o desgaste do mesmo
perante a opiniao pública e o lanr;.amento
de urna alternativa de Governo com a discuss.ao· parlamentar de um programa e o
protagonismo de um candidato alternativo
a Chefia do Gov,erno corn vistos as seguintes eleir;.6es.

'Na pratlca,
·,,..

as mo\:Ües de censura
só serwem para abrigar
aos Govemos
a abrir um grande
debate político"

Já se sabe que a imposir;.ao do carácter construtivo as mor;.5es de censura obedece a garantir contra vento e maré a estabilidade
governamental daqueles sistemas parlamentares nos que os governos inclusive podern
nao contar sequer com o apoio J:la maioria
dos membros do Parlamento. E evidente
que a rno¡;ao de censura tem ainda menos
hipótese de triunfar naqueles casos nos que
os Governos tem o apoio da maioria parlamentar. Ora bem, urna mor;.ao de censura
tern sentido ainda nesse suposto de irnpossibilidade de conseguir um apoio majoritário
para o candidato incluído nela, porque, nesse caso, o objectivo da mrn;;,ao de censura é,
como diz Femández Segado, "crítico-testemunhal"' quer dizer, que nao é tanto o de
derrubar o Governo como o de abrir iJm debate crítico sobre a sua política. Quando os
governos contam com o apoio de urna
maioria parlamentar, fica claro que as
mo¡;oes de censura tem de ser mais de censura do que de investidura. Nos supostos em
que os governos contam como apoio da
maioria parlamentar, a oposii;ao utiliza a
mo¡;ao de· censura para informar a opiniao
pública dos erros do Governo e de que existe urna alternativa a errónea actuar;.ao dele.
Desde tal perspectiva, o rejeitamento da
mo¡;ao de censura pela maioria parlamentar
existente deixa de ter relevancia, dado que
o verdadeiramente significativo é o debate
que se abre e as possibilidades de criti<::ar nele ao Governo perante a luz e os taquígrafos
do Parlamento e -o que é mais decisivoperante as dimaras das televisoes. que retransmitem asessao parlamentar.
Na prática, as mrn;;,5es de censura só servem
para abrigar aos Governos a abrir um grande debate político, ·tanto nos sistemas parlamentares clássicos corno o britanico -nos
·que basta a maioria simples da C:linara dos
Comuns para derrubar o Governo (mas que
nunca é derrubado, devido a que canta com

O PSOE dos tempos de Felipe González como líder da oposir;.ao sim que captava esses
efeitos políticos das mo¡;5es de censura,
quando em Maio de 1980 interpós urna contra o Governo da UCD de Adolfo Suárez.
T ambérn nessa altura por parte da UCD se
pretendeu desqualificar a mor;.ao de censura
com o argumento, entre outros, de que era
irresponsável apresentar urna mor;.ao de censufa. quando nao se contava com o apoio da
rnaioria absoluta. Mas, do que se tratava nao
era de substituir ao Governo senao de evidenciar a crise do Governo existente, forr;.ar
as distintas forr;.as parlamentares a tomar posir;.ao clara contra ele e dar a conhecer a alternativa do PSOE corn vistos as seguintes
eleir;.6es legislativas. Isso vinha a confirmar
na pr,ática parlamentar espanhola que os
efeitos políticos (crítica do Governo existente e apresehtar;.ao perante a opinfüo pública
e o eleitorado de urna alternativa de governo) da mor;.ao de censura tem na actualidade
rnais relevancia do que a sua finalidade clássica de destitui¡;ao do Govemo. Hoje, quan,
do o PSdeG-PSOE argumenta-por boca do
seu secretário, Sr. T ouriñcr- que a gravidade
da actual situai;ao exige "impulsar o labor do
Governo da Junta para que rectifique a sua
gestao débil e equivocada", está a se comportar como se fosse urna irrna da caridade com
o Governo do PP e nao como parte da oposi¡;ao a ele. Se o secretário do PSdeG-PSOE
estima que estamos numa "situa\:ao de
emergencia, na que há que concentrar todos
os esforr;.os em aportar solus:oes para conseguir que o acrual Executivo autonómico governe", entao o congruente é propor um govemo de salv~ao ou concentra¡;ao nacional
formado por ~as as fori;as políticas do arco
parlamentar. E certo que sao-<;omo diz o secretário do PSdeG-PSOE- os eleitores os ·
que censuram ao govemo no momento das
eleir;.oes, mas no Parlamento com o debate
das mo¡;5es de censura se contribui a que o
eleitorado se vaia formando urna opiniao crítica sobre o Governo. •
XAVIER VILHAR ThILHO é Proféssor
da Universidade de Santiago de Compostela

Estarnos a un ano do centenario do nacernento de Plácido Castro, ese grande esquecido de entre os integrantes do reducido
grupo de principais dirixentes do Partido
Galeguista. Dende a súa fundación, Plácido
formou parte ininterrumpidamente do seu
Consello directivo, asumindo importantes
responsabilidades como a secretaría de relacións internacionais e participando activamente en mil e unha campañas políticas,
seguindo o fío da súa enorme vocadón e
deixando atrás outros destinos que probablemente a súa ben acomodada familia, orixinaria de
rcubión, lle tería previsto.

c

En política nunca nada é bra dun , nin se,
quera as derrotas, pero cómpr recoñecer a
idoneidade de Plácid para videnciar ante
Europa e o mundo a vontade universali ta
daquel nacionali mo. No Semprc en Gal.iza,
Castelao adiántase á demostración empírica
de que Galicia é unha nación para significar
que como tal foi recoñecida en Berna polo IX
Congreso de Nacionalidades Europeas, no
que Plácido participou en representación da
nosa terra. Plácido foi sempre un universalista, un firme convencido de que eran as nacións pequenas as máis idóneas para afortalar
o ideal de democracia. Aquelas ideas, expresadas por unha persoa ben situada economicamente, rnoi nutrida culturalmente, e a
quen ninguén podía acusar de "non ver mundo" por mor, entre outras
razóns, desa estreita relación formativa que dende moi novo mantivo co
Reino Unido, era un importante activo do Partido Galeguista que soubo
aproveitar.

Por iso Plácido cuidarase mesmo de afondar na saudade dun xeito novo e ilupturista, entendida como a auténtica forza do
noso espíritu e non a encamación dunha
morriña deprimente que nos leva a parasitar, per saecula saeculorum, na depresión.
' Para impulsar o recoñecemento e divulgación da súa actividade e pensamento nace
agora a Fundación Plácido Castro baixo os
xenerosos auspicios dos Concellos de Vilagarcía de Arousa e de Cambados, a Asociación de Traductores Galegas e o Instituto
Galega de Análise e Documentación lnter,
nacional. Non están todos os que poideron
e deberían estar, pero ese é ?Utro cantar.
A súa creación formal coincide co anuncio
da 11 Conferencia Anual Plácido Ca tro
que desta vez recibe en Cambados a Ramón Lugrís, outro galega errante que disertará sobre o presente e a realidade da nova
orde internad nal, á lu do ideario das Nacións Unidas e coa perspectiva e o rigor de
quen coñece ben os seus roáis fondos adentros. Máis alá de te relacionamento pontual, existe outro fío de continuidade que
une a un e mailo outro. Precisamente, ao
ano seguinte de deixar o eu exilio londinense, onde Plácido viña colaborando na
elaboración dalgúns programas da BBC, en
inglés, en castelán e tamén en galego (o
primeiro no mundo
da radiodifusión), Ramón Lugris pasaba a
traballar na sección
española desta prestixiosa cadena. Os paralelismos que se poden facer entre ambas
traxectorias son moitos, dende a devoción
polo xomalisrno ou a
traducción ata o inte,
rese polo acontecer
internacional, xéneros todos cultivados
por ambos o dous. E
Lugrís aínda quitaría
tempo para escribir aquel ensaio sobre "Vicente Risco na cultura galega" e outros inéditos, ou para participar na actividade
embrionarias do que logo sería o Partido
Socialista Galego, dirixindo algún tem o
seu boletín clandestino.

'Os galegas debemos
recoñecer o esforzo de
quen no pasado, e
aínda hoxe, proxecta a
identidade de Galicia,
alén das nosas
fronte iras"

Despois de tantos anos
lonxe da T erra, de tanto
dominio do inglés e outras linguas, Plácido regresaba definitivamente a
Galicia nos anos trinta
para predicar o que
aprendera fóra: soamente
pode aspirar- a contar no concerto das nadóns
quen sabe modernizarse conservando a súa
propia identidade. Despois de case dúa!' décadas de formación no estranxeiro, algo pouco
habitual .no seu tempo, Plácido non viña coa
lección aprendida de que "o futuro está no inglés" senón a reivindicar o presente do idioma
e da nosa identidade, non nun sentido reduccionista, pois de feito realizou importantísimas
traduccións ao galego, senón porque compren,
deu que ningún pobo ten futuro se renuncia á
súa identidade e que unicamente os pobos orgullosos da súa rnaneira de ser son capaces de
mobilizar as súas enerxías.

De Plácido a Lugrí , importa que o galeg
tomemos conciencia dunha vez por todas
da necesidade de contemplar o factor exterior na nosa praxe a todos os niveis, comezando por recofiecer o esforzo de quen n
pasado, e aínda hoxe, proxecta a identidade de Galicia, alén das nosas fronte iras.•
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en Lugo e Ourense,
o pasado Venres 19, ·lií~o
solucións para a crise .
~as· tolas.
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Fischler non é quen de explicar porque aComisión Europea non interviu axeitadamente contra aEEB
.

-

Un informe da UE afirma que Galiza incumpriu as _normativas
comunitárias no caso das 'vacas tolas'
-0- A. EIRÉ

Un informe realizado pola Comisión Europea en Abril do
ano 2000 critica a falta de recursos específicos e un programa con garantias para inspecionar as vacas galegas.
Pero, ao mesmo tempo, hai
dez anos, a própria Comisión
decidiu "minimizar" o mal das
vacas tolas e practicar a desinformación. Daquela, desde
a Xunta, afirmábase que na
Galiza todo estaba controlado.
A Comisión Europea mandou
no mes de Abril do ano pasado
a dous inspectores a Galiza para elaborar un informe sobre as
medidas que se estaban a aplicar para detectar o mal das "vacas tolas" e o cumplimento das
normativas comunitárias . Nel
afirmase que se toman poucas
mostras "en comparación co
número de animais susceptíbeis de ser mostreados". Tamén se considera neste informe
da Oficina Alimentária e Veterinária que non existen recursos
específicos para formar aos vete ri nári os ante a posíbel preséncia de EBB.
Asimesmo, afírmase neste informe, realizado antes de aparecer
o primeiro caso oficial do mal
das vacas tolas, que non se vixia axeitadamente ''tanto as explotacións gandeiras coma os
matadeiros". Considera que as
instrucións dadas pola Xunta
aos veterinários poderian "desembocar nunha subestimación
dos casos sospeitosos". Critican
que os cursos celebrados non
sirvan para formar ao persoal
que intervén nas distintas tare- .
fas. Pero sobre todo, critícase
que a Xunta "non proporcionou
instrucións detalladas sobre o
xeito no que se debian realizar
as inspecións sobre o terreo".

Tamén se afirma neste informe,
realizado entre os días 1O e 14 de
Abril, que a Xunta non definiu o
que era que "había que considerar
como incumprimento e que importáncia había que darlle a un incumprimento determinado, elementos
fundamentais para realizar axeitadamente unha inspección".
Asimesmo, critícase que non se
lle desen instrucións aos veterinários privados, a diverxéncia e
diferéncia de calidade entre as diversas inspecións e que o persoal
dos matadeiros non lle fai nengun
caso a posibilidade de que aparecese unha vaca con este mal.

ropea decidira non só facerse a
tola e minimizar o EEB, senón
pedirlle a Londres que acochase
as suas investigacións e emprender unha campaña de desinformación na que se lle botaría a culpa á prensa pola sua
''tendéncia a esaxerar".
Así se afirma nun documento da
Comisión Europea datado o 12
de Outubro de 1990. A enfermidade coñecíase desde 1986, pero o documento deixa claro a intención de Bruxelas de ocultar
información sobre un mal que só
comezaron a ter en canta cando
se descubriron os primeiros casos de humanos afectados.

Facerse os tolos
Dez anos antes, a Comisión Eu-

O único que lle preocupaba á UE,
cando redactaron a Nota sucinta

do dossier sobr~ a EEB, era parar as consecuéncias desfavorá-beis para o mercado da carne
sen preocuparlle para nada as
consecuéncias para a saude humana. Agora, responsábeis da
UE, xustifican este posicionamento afirmando que, daquelas,
non existían ainda dados concretos. sobre a posíbel repercusión
sobre a saude humana e que se
reaccionou minimizando o problema e desinformando á povoación
para non criar alarma social.

O comisário Fischler explicou a
actuación da Comisión desde os
anos noventa, afirmando que a
Comisión Executiva non tiña entón competéncias para estabelecer proibicións na importación
de fariñas cárni:cas do Reino
Unido. Botoulle toda a culpa aos
estados, afirman~o que a Comí, sión os avisou de que deberían
Segue
cancelar estas proibicións ao
a mandar o mercado
_que o Reino Unido ameazou
con non outorgar licéncias de
O mercado seguiu a mandar anos
exportación aos paises que fixedepois e a Comisión Europea sesen caso a adverténcia da UE.
guiu sen intervir, mesmo para facer cumprir as suas próprias resoAfirmou tamén Fischler que, en
1996, cando a UE xa tiñan competéncias para estabelecer esta
proibición, si o fixeron, mais, como afirma Nogueira, "cinco anos
despois, o Comisário non explica a falta de control daquela por
parte da Comisión e a sua falta
de intervención cando xa tiña
capacidade xurírica".
de animais de espécie bovina
que teñan unha idade supeCamilo Nogueria perguntoulle a
rior a seis meses no momento
Fischler porque se toman medido sacrifício".
das "agora e non antes, xa que
desde os anos noventa sofrimos
Tamén afirmaba o conselleiro
este problema e a UE non reaxiu
que a Xunta tiña pontuál inno xeito adecuado": Nogueira e
formación de todas importaFischler coincidiron ao por de
. cións que se fan. Negaba, ao
manifesto que os Estados non
mesmo tempo, que se produquixeron. O deputado do BNG
cisen importación de animais
tamén denunciou que non se lle
vivos nen de pensos que confixese caso nengun ás resoluteñan proteínas de orixe anicións tomadas neste tema polo
mal procedentes do Reino
Parlamento europeu. O deputaUnido. Afirmaba que a Depudo nacionalista, que falou en notación de Ourense importara
me do grupo dos Verdes/ALE,
os últimos animais de Inglatesolicitou unha millora na informarra en 1986 e que nos últimos
ción sobre a influéncia da EEB
anos. as importa,cións procenos humanos e "unha compenden de Suíza e Austria exclusación aos gandeiros que, sen
sivamente, "polo cal, penso
ter culpa de nada, están a sofrer
que sobre este asunto podeuha perdas grandes".•
mos estar tranquilos".•·

Oconselleiro Romai contéstalle en 1990
a Bautista Alvarez que está todo controlado
I

"Estou de acordo co señor
Álvarez en que o único que lle
faltaba ao sector gandeiro galega era que chegasen aqui as
vacas tolas. Pero niso, creo
que estamos millar que noutras cuestións, tamén moi importantes, nas que estamos
pendentes de solucións que
teñen que vir de fóra".
Con estas palabras comezaba
o conselleiro Romai Beccaria a
contestación a unha pergunta
do deputado do BNG sobre a
"importación das vacas contaminad as do virus BSE e de
pensos elaborados a partir dos
despoxos animais", na sesión
parlamentária do 26 de Setembro de 1990.
O entón conselleiro de Agricul-

tura negaba que na Galiza se
tivese apresentado algun caso
de "vacas tolas, nen .existe
tampouco indícios que- fagan
pensar que existan riscos de
que se poda apresentar". O
deputado do BNG perg~ntaba,
concretamente, por dojus casos .en Sárria e A Fonságrada,
aparecidos en vacas importadas. O conselleiro afirmaba
que "un dos casos é unha sintomoloxia de carácter nervioso
e inespecífico neutros".
Romai afirma no debate parlamentário que se cumpren as
directrices da UE que "significa a imovilización do gado no
país que se . produza a enfermidade e se proiban a exportación de toda clase de tecidos ou órganos procedentes

lucións. Así se desprende dun debate .realizado na Comisión de
Agricultura do Parlamento Europeu no que participou o deputado
do BNG Camilo Nogueira..
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afirma indignada. A saida de Randa encama por si unha flagrante
discriminación contra Redondela.
Desde a entrada de Rande vaise
a Vigo e desde esta cidade pódese chegar até Rande para logo
continuar por estrada até a localidade de Redondela, pero desde
Redondela, se se quer ir ao Norte
pota autoestrada, cara o Morrazo,
haberá que retroceder vários qui·
lómetros para incorporarse en
Chapela, onde está o enlace
completo máis próximo. Igual
acorre no caso dos veículos procedentes do Morrazo que queren
aceder a Redondela, terán ir até
Chapela e, desde ali, dar volta e
enfiar para a vila do choco.
De suprimirse a peaxe de Rande, abandonar a autoestrada
antes da ponte implicaria outra
das situacións delirantes na
xestión das peaxes. De darse
este caso, un cidadán vigués
que queira ir ao Morrazo verase
libre de peaxe grazas ao seu
empadronamento nesa cidade,
pero se quer percorrer o mesmo
treito de autoestrada pero abandonala antes da ponte, terá que
abonar a peaxe, pa actualidade
de 85 pesetas. E dicer, desde
Vigo será máis caro ir a Redondel a que a Moaña, ainda que
esta última vila está máis lonxe.

A.N.T.

A ponte ten os seus extremos nos concellos de Vilaboa e Redondela, pero os seus cidadáns non se beneficiarán da supresión da peaxe.

Aanunciada sup~esión parcial da peaxe de Rande supón unha discriminación
comparábel ádo fielato

Aponte_medieval
"Vigo
está aí,
ao outro
lado
do muro,
por qué
pagamos
nós e eles
non",
di António
lago,
viciño
da parte
redondelana de
Chapela.

-0- H. VIXANDE

Quen ia dicer ás persoas ·que empregan a auto.estrada do Atlántico para cruzar o estreito de Rande que ian volver os tempos
do fielato, aquel imposto medieval de paso que perdurou nalg uns lugares deica ben entrado o século xx e que ás veces
aplicaba unha taxa por pasar dun concello a outro para ir ao
mercado. Se Cuiña se sae coa sua de suprimir a peaxe para só os
habitantes de Vigo e parte do Morrazo, estaremos nas mesmas.
"Eu non vou moito a Vigo, pero
met,.J home si porque traballa ali",
di Branca Fernández, viciña de
Cobres, Vilaboa. Este concello
non figura entre os futuros beneficiários da supresión da peaxe de
Rande e por tanto a sua viciñanza
terá que seguir a pagar por cruzar
a ponte, iso que un dos seus extremos está situado precisamente
na parróquia de Cobres. "Vilaboa,
tan prexudicada pola autoestrada
e a menos beneficiada con esta
medida!", láiase Branca, que en
carne própria padeceu as expropriacións que abriron unha fenda
na sua parróquia.
O hóme de Branca· Fernández
vai e vén a Vigo a diário e paga
105 pesetas cada vez que cruza
a ponte. "Vai á mañá a e volve á
noite porque resulta moi caro
pagar a peaxe por vir tamén a
comer", explica Branca. En total,
este viciño de Cobres paga ao
ano perta de cincuenta mil pesetas, cantidade que deberá
continuar a desembolsar se Guiña e o Ministério de Fomento
non deciden aplicar supresión
sen discriminacións. "Espero
que non teña que empadronarse en Moaña para poder ir a Vigo a traballar", di a sua muller.
Contínua a Cobres está a parró-

quia de Domaio, xa en Moaña.
Esta, en troques, beneficiarase
da medida, cando as periódicas
manifestacións para demandar a
supresión da peaxe tamén contaron coa sistemática presenza da
cidadania de Vilaboa. Este con~
cella é un dos que cinco que
compoñen o Morrazo, pero para
aplicar a supresión as autoridades da Consellaria de Política Territorial empregan un critério territorial bastante laxo. "Será porque
aqui en Vilaboa governa o Bloque e non o PP, como en Cangas e Moaña", aventúrase a dicer
Branca Fernández, sen esquecer
que en Vigo governan coaligados
nacionalistas e socialistas. "En
Vigo son moitos votos e quen lle
mete man a iso?", aclara Branca.
Algo semellante ao que acontece
entre Vilaboa e Moaña, acorre en
Chapela, núcleo de povoaciór:\Pividido entre os concellos de Vígo e
de Redondela. Un viciño da banda
de Vigo que queira cruzar a ponte
só terá que cargar cun certificado
de empadronamento que lle subministren no concello. Será incómodo e máis dunha vez esquecerá levalo, pero o redondelano sempre terá que abonar a peaxe. "Pero Vigo está aí", di António Lago,
da parte da Chapela que está en
Redondela, mentres sinala un mur~

r,..

~,,r

;e1

A casa na
que vive
Ni ta
Peralba,
na foto,
foi derrubada en
parte poro
construir
unha ponte
pola que
ten que
pogarse
quer pasar.
A.N.T.

ro detrás do que xa está o concello
viciño. ''Teño un tillo en Vigo e podía empadronarme ali para non ter
que pagar, pero as causas non se
tan asi, hai que suprimir a peaxe,
non obdgar á xente a facer trampas", afirma António, para engadir
a continuación: "ademais, a ponte
está en Redondela, tiñamos que
ser os primeiros en beneficiarnos
da eliminación dese imposto".

Consecuéncias absurdas
A fórmula aterecida polo conselleiro Xosé Guiña para suprimir parcialmente a peaxe de Rande agacha numerosas consecuéncias
-( '!
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absurdas e discriminacións incomprensíbeis. Pero algunhas das situacións máis delirantes son anteriores á polémica da peaxe.
Nita Peralba vive no redondelán
Alto da Encarnación. Nos tempos
nos que se trazou esta via de comunicación, parte da casa na que
hoxe habita e que é propriedade
do seu sogro foi expropriada e
derrubada para construir a autoestrada. Mesmo o carril da saida
coñecida como Rande pasa xusto
ao seu carón. "No verán vou sempre ás praias do Morrazo, pero
deixarei de ir se só eliminan a peaxe para uns e para outros non",
•1r
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"Se suprimen a peaxe da ponte e
non todo o treito até Pontevedra,
esta estrada de Vilaboa vai converterse nunha via moi transitada
mália estar en moi más condicións", denúncia Branca Fernández, de Cobres. En emito, de suprimirse a peaxe de Randa para
a viciñanza de Vigo, moitos coches desta cidade cruzarán a
ponte e sairán da autoestrada
despois, para continuar por estrada até Pontevedra. Outra parte dos veículos cruzarán a ponte,
sairán cara o Morrazo para, acto
seguido, volver a entrar na autoestrada, facerse co billete que
acredita que se entrou polo Morrazo para, asi, ao chegar á peaxe de Pontevedra abonar só 250
pesetas e non as 350 que costa
o treito de Vigo a Pontevedra.

Rande, Redondela e
Pontevedra
Demasiada casuística, tecnicamente un feixe de problemas como para que a supresión da peaxe
de Rande poda subsistir como
Guiña a concebe. De feito, ostraballadores da concesionária do
servizo, Autestradas do Atlántico,
S.A., recoñecen polo baixo que "se
se suprime a peaxe de Rande, tarde ou cedo cairá a de Redondela
e pode que a de Pontevedra".
Da complexidade da decisión de
suprimir parcialmente a peaxe de
Rande é consciente o conselleiro
Xosé Guiña. Por iso desbotou unha primeira opcion de eliminar a
taxa para parte dos cidadáns do
Morrazo e reembolsar os cartos á
viciñanza de Vigo que demonstre
que cruza a ponte vinte veces ao
mes. Recuando, Guiña evitou a
constitución dunha espécie de
mercado negro de facturas que
demostren o uso da peaxe vinte
veces ao mes. O que Guiña non
conquerirá evitar é que se formen.
colas de cidadáns que exiban o
seu certificado de empadronamento cada vez que crucen a ponte.
Outra frente que terá que tratar
de pechar o conselleiro Guiña é a
xudicial. Os governos municipais
de Pontevedra, Vilaboa e· Redondela anunciaron a apresentación
de recursos contra unha medida
que consideran inconstitucional
por discriminatória. +
.r,r,1· 1-. ·..1 15~1'J'•' r ,. • <: r
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Como ven en Redondela a
proposta do Conselleiro de
Política Territorial, Xosé Cuiña, de suprimir a peaxe da
ponte de Rende só para os vici~os do Morrazo e Vigo?
Non a tomo en sério porque non
me parece séria. Aquí non hai
alternativas intermédias. A peaxe ten que ser libre para todos.
Non se poden criar usuários de
primeira e de segunda.
No caso de Redondeta é unha
ironía porque a autopista e a
ponte cruzan a parróquia de
Chapela. Unha zona na que a
sua construción supuxo un impacto moi importante. A ponte
érguese neste município. Séria
un sarcasmo que os de Vigo pasaran gratis por ela e os de Redondela non.
Por outra banda, agora que
Moaña e Cangas van entrar na
área metropolitana -que estará
constituída dentro de un anonon ten sentido pór barreiras a
municípios que estamos moi
interrelacionados. A liberación
seria positiva non só a nível
económico, senón tamén desde un ponto de vista social.
Non son xurista pero entendo
que calquer concello que denúncie nos tribunais un plano
como o que anunciou o PP leva todas as de gañar. O de para uns si e para outros non é
inadmisíbel.
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Fai referéncia a unha alternativa progresista, á Fraga,
no governo da Xunta, pero o
PSOE semella estar. a redob ra r as críticas contra o
BNG. Non corre o perigo de
situarse no mesmo camiño
que na época na que Abel
Caballero era secretário xeral?

Xaime Rei
'Ternos que demonstrarlle ácidadania que somos quen
de governar aXunta co BNG'
'*

O PSOE está empezando a
consolidarse como partido na
Galiza. A actual Executiva é
bastante séria e está traballando ben. Non ten nada que
ver con outras que, por outra
banda, tamén tiveron que viver unha época na que o partido estaba en pior situación no
Estado. Agora non chove como chovia no 1993 ou no 95.
Hai un novo líder e o PSOE
está máis estabilizado. Que
dúbida cabe que iso repercute
aqui.

PAULA BERGANTIÑOS

EN MARZO CUMPRE 19 ANOS Á FRENTE DA ALCADIA DE REDONDELA. XAIME REI (PSOE) DI QUE PREFIRE NON
TOMARSE EN SÉRIO A PROPOSTA DE XOSÉ CUIÑA, SEGUNDO A CAL A PONTE DE RANDE SÓ SERIA GRATUÍTA
PARA OS VICIÑOS DE VIGO E DO MORRAZO. DEFENDE UN ENTENDIMENTO CO B.N.G. QUE SOBREPASE O
ÁMBITO MUNICIPAL E QUE PERMITA A ENTRADA DUNHA "COALICIÓN PROGRESISTA" NA XUNTA. PARA ISO
MANTÉN QUE "É NECESÁRIO CONVENCERÁ CIDADANIA DE QUE SOMOS CAPACES DE ENTENDERNOS", XESTIONAR GOVERNOS "ESTÁBEIS" E TENTAR RESOLVER AS DIFERÉNCIAS SEN ENZOUPARSE EN DEBATES PÚBLICOS.

A moción de censura ten a sua
parte boa e mala. O Bloque foi
hábil porque estamos atravesando unha grave crise e non
só potas vacas tolas. Como
~---1 --operaeión-dHesgas-te-ao--g-o~
- --

verno de Fraga, a moción está
ben, sempre que o debate resulte satisfactório. Pero hai que
ter en canta que estamos diante de unhas eleccións. O que
non pode facer o PSOE e un
continuismo desa aceión concreta do BNG.

Que é máis importante para o
PSOE, traballar para volver
ser a segunda forza política
no país ou que o PP perda a
maioria?

O Concello ten pensado tomar algun tipo de medida?
Celebramos un pleno extraordinário no que todos os grupos
municipais, incluido o PP, decidimos por unanimidade solicitar
a gratuidade de Rande ao Ministério de Fomento e á Conse11 aria de Política Territorial. No
caso de consumarse a proposta
de Guiña, nós recurriremos aos
tribunais, por própria dignidade.
Pero creo que non vai facer falla
chegar a iso.

O PSOE vai recuperar votos,
pero o fundamental é que a direita perda e que governe unh a coalición de partidos progresistas, cun novo presidente, sexa do PSOE ou do BNG.
Cada un preferirá o seu. O PP
é o adversário contra o que hqi
que cargar toda a artillería. E
certo que de que cara á campaña se está a producir nerviosismo nos tres partidos. No PP
porque pode perder a maioria
absoluta, no BNG porque pode
baixar e no PSOE porque pode subir:

Foi alcalde con maioria absoluta durante várias lexislaturas. Como valora o pacto municipal co BNG?

É unha relación moi fluída e
positiva. Tanto o BNG como o
PSOE están condeados a entenderse, non só nos municípios senón tamén pensando
nun futuro governo da Xunta,
xa que non creo que nengun
acade a maioria absoluta . Se
queremos que Galiza teña un
governo de progreso non ternos mái~ remédio que entendernos . E de sentido comun.
Sempre poden existir fricións,
pero eu tiven maiorias absolutas e tamén había roces dentro
do próprio grupo e non pasaba
nada. Estamos dando un
exemplo de governo en coalición. Poden existir crises -é
normal na vida política- pero
non que fagan perigar o pacto,
nen moito menos.

A vostede téñeno acusado de
facer unha utilización do cargo bastante personalista.
Quen me coñece sabe que non
é así. Se algunha virtude teño,
que non son moitas, é que son
un home dialogante. Non tomo
unha decisión importante sen
antes consultala co BNG e in-c uso co PP.

Redondela foi no seu dia
abandeirada da normalización
lingüística.
Antes chamaba máis a atención
porque non se facia nada nen
por parte dos concellos, nen por
parte da Xunta. Fornes os pioneiros e seguimos nesa línea.

Para rematar, como agarda a
criación da área metropolitana?

E que opinión lle merecen os
acordos noutros concellos?
Para ser sinceiro teño que dicer
que alguns son bons e outros
non tanto. Ferrol, Lugo, Santiago funcionan bastante ben. Pontevedra e Vigo non van polo
mesmo camiño e coido que é un
erro. Ten que existir fluidez e
pactos bastante estábeis porque
de cara ás eleicións é necesário
facerlle ver á cidadania que somos capaces de governar en
coalición. Vigo e Pontevedra deberían mudar o rumo.

A.N.T.

En Vigo, por exemplo, o
PSOE critícalle publicamente
ao NG proxectos herdados
do PP.
Efectivamente, ademais cando
as críticas nun governo de coalición teñen que ser internas.
Non é moi de recibo, tanto por

parte dun partido como do outro, que se critique publicamente a xestión. As diferéncias hai
que intentar limalas, pero dentro das duas formacións. Sair á
palestra e enzouparse nun debate público non é positivo. A
cidadania quer governos estábeis. O que máis castiga o vo-

tante é a inestabilidade, sexa
monocor ou de coalición. A estabilidade é algo que perseguin
sempre, cando governabg en
maidria e agora co BNG. E un
esforzo que ternos que facer
entre todos. Unhas veces terá
que ceder un grupo e outras
veces o outro.

Tanto os representantes dos
diferentes concellos, como o
alcade de Vigo, que é o presidente, estamos moi ilusionados. Tamén parece ser que o
está o presidente da Xunta. Vai
ser beneficioso porque ternos
unha série de problemas -lixo,
transporte, urbanismo, auga ... que superan á esfera municipal
e que precisan dunha solución
conxunta.+
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Xornalismo
bufón
O quincenário L"AVAN<;
entrevista ao fundador da revista Saida Javier O rtiz. "O pensamento única é unha ideoloxia
que nega ser unha opción ideolóxica. Os seus teóricos non a
consideran unha maneira posíbel, entre outras, de ver o mundo, senon que coidan que é a
única forma lóxica e racional
de interpretalo e califican ao
que non se conforme con esta
verdade revelada de parvo ou
fanático. A alternativa ao pensamento único, é un pluralismo
verdadeiro". Ortiz ten esta opinión dos xornais: "Os diários
conceden priollidade aos critérios empresariais e poderiamos
dicer que o xornalismo é otraballo que se fai no espazo que
deixa livre a publicidade. Como
a publicidade é básica para o
seu finanzamento, os periódicos
non poden contrariar aos grandes anunciantes, sobre tooo El
Corte Inglés e os principais
fabricantes de autos. T amén é
decisiva a influéncia dos accionistas. Coincidindo no neo-liberalismo, os diários parecen
desideoloxizados. N os 70 comezara un proceso de concentración dos meios de
comunicación en mans alleas
ao mundo da infonnación. A
moitos xornalistas das
xeracións novas o único que
lles interesa é gavear. Os que
queren ter unha marxe de liberdade, deben conformarse co
que lles exi:xen e procurar que o
seu traballo non os faga trousar.
Os que acadamos un espazo de
liberdade somos coma bufóns
medievais: déixannos dicer que
o sistema é unha merda e
rinnos o chiste". +

A. PANARO

Anxo Guerreiro intervindo na Asemblea de Esquerda de Galicia.

EdG postúlase imprescindíbel para o PSOE recuperar oliderato da oposición

Guerreiro propón repetir a alianza
progresista das pasadas eleicións
*

PAULA CASTRO

A alianza progresista ideada polo PSdG-PSOE para frear o as.censo do BNG, non resultou en 1997. Os socialistas non só perdian escanos senón que ademais se colocaban por detrás dos
nacionalistas. EdG, con nulas posibilidades de obter representación parlamentária por si soa, resultaba a máis beneficiada,
porque grazas á fórmula ensaiada acadaba dous escanos e unha valiosa cancha desde a que promocionarse. Mais cara ás
próximas eleicións, EdG só obteria representación .novamente
de repetir a alianza e esa foi precisamente a proposta que lanzaron
ao PSOE no congreso celebrado o pasado Sábado 20 de Xaneiro.
Antes da asemblea de EdG barallábanse várias posibilidades:
decidir a disolución, que optara
por integrarse directamente no
PSOE ou pwpor unha nova coalición pre-eleitoral para encarar
as eleicións autonómicas que
están a piques de convocarse.

Esta adverténcia convida a pensar que este foi un debate de
fundo prévio á asemblea que se
quixo zanxar desde a tribuna.

Negativa

soci~lista

Pero ainda dando por pechada
esa posibilidade, as manifestacións de Pérez Touriño, en conRepetir a experiéncia da coalición
progresista, tan beneficosa nos
tra de repetir unha experiéncia
pasados comícios, foi a altemati- . que tan pobres resultados deu
aos socialistas, obriga ·necesava pola que decidiron apostar os
arredor de 300 asistentes á
riamente a retomar ese debate.
asemblea celebrada en ComposO que será candidato socialista á
tela. Dise xeito EdG, alén de
manterse como forza política
presidéncia da Xunta, deixou claindependente, apreséntase como
ro que o PSOE só se apresentará coas suas siglas, que non haa peza indispensábel para recube rá unha nova coalición, pero
perar o liderato dunha esquerda
que está aberto á posibilidade de
que estaría encabezada polo
agrupar esforzos que posibiliten
PSOE e que aglutinaria ademais,
a aquelas persoas e colectivos "un cámbio de governo, sempre
que se respeiten esas premisas.
que, desde esta perspetiva, quiEsto abre a porta á esquerda
xeran aderirse, tendo ou non unglobal da que fala Guerreiro, pe.ha adscripción partidária.
ro obrigaria necesariamente a
Para convencer aos socialistas da
esquecer a idea de "que se ressua proposta, Anxo Guerreiro inpeite que somos quen somos" na
que fixo especial fincapé.
sistia, ~asua intervención, na necesida de que "se aceite e reSemella óbvio que os socialistas,
coñez de facto a incuestionábel
e desexábel pluralidade de eslogo de avaliar os resultados,
queritJas", ao tempo que lles deconcluiroil que a operación de
mañdaba que se decidiran a "enmarketing das pasadas eleicións
cabezar un proxecto unitário e,
non foi como se esperaba.e, adepolo tanto, aberto, que nos permimais, que non precisan de EdG
para apresentarse ás eleicións.
ta recuperar nas eleicións o liderato da oposición e posibilite un
programa de govemo alternativo".
Ainda asi os socialistas receberán o manifesto que recolle a proSen embargo, a sua adesión ao
posta de mans dunha comisión
proxecto socialista, ou se se lle
presidida polo ex secretário xeral
quer, coalición progresista, conde CCOO, Xesús Díaz. Através
diciónase a que se "respeite que
deste, EdG e outros progresistas
somos quen somos", porque, "o
sen adscripción partidária fan un
que está claro é que EdG non
chamamento aos socialistas para
se disolverá nen se integrará".
que lideren esa coalición.

O feito de que sexa Diaz quen
preside a comisión tampouco é
casual. Trátase, pola contra, de
facer ver ao PSOE, que entre os
implicados hai persoas de prestíxio que poderian arrastrar votos, ademais de darlle á proposta máis releváncia.
"As persoas-que apoiamos este
manifesto vémonos como unha
parte dese grande colectivo das
esquerdás que pode achegar a
este proxecto de cámbio real ou
cámbio político acumulado que,
sexa pouco ou moito, é necesário para transformar a sociedade
galega cun proxecto progresista
e de esquerdas", di o manifesto.
Contra o BNG

No texto sublíñase tamén que
esa coalición debe ser quen lidere a oposición e non o nacionalismo e para demonstrar
a distáncia que separa a EdG
do BNG, Anxo Guerreiro non
escatimou ataques na sua
contra durante a sua intervención de peche.
Partindo de que constituen, xunto cos socialistas, a "esquerda
real", Guerreiro criticou, desde o
posicionamento do Bloque frente á Constitución até a visión do
proxecto europeu, pasando pola
defensa dos nacionalistas da
soberania fiscal.
Ainda que se amosou partidário
de reformar a Constitución perguntou aos asistentes se crian
que "o BNG ten o mesmo entusiasmo que os que estamos
aquí" e advertiu do perigo de
que se rache a caixa da seguridade social se os nacionalistas
conseguen que se aceiten as
suas propostas soberanistas.
A sua dialéctica lembraba á emp regada na pasada campaña
eleitoral, na que Abel Caballero
se encarregaba de defender os
benefícios da coal ición progresista mentres que Guerreiro tiña
a encomenda de at acar ao
BNG, un rival que lles preocupaba máis que o próp rio PP.+

Outra confusión
Xan Soto declara n a sua coluna de EL PROGRESO a sua repugnáncia polo terrorismo.
"Pero non concibo una boa rer - - - - ' - - - - - - - - - - -- --
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porta){e, en televisión, neste
diário ou noutro meio, sobre o
que está a pasar en Euskadi sen
a opinión de xentes como Arnaldo Otegui, persona){e perfeitamente execrábel pero que
representa a un partido político legal, con votos, con
presenza parlamentar. Por isa
non comprendo as razóns
esgrimidas por Ruiz Gallardón
para cesar ao director de Telemadrid. Como non enetenderia que T ony Blair cesase ao
director da BBC porque nunha
reportaxe sobre Irlanda do
N arte aparecese Gerry
Adams". Soto define esta
situación como confusa e escura e, despo is de deixar ben clara a sua discrepáncia con Pepe
Rei sinala: "Luis de l Olmo dixo, e está publicado, que ETA
queria eliminalo por ser amigo
de Garzón. O xuiz Garzón é
quen ordeou a detención de
Rei con presenza de fotógrafos
e cámaras. Non sei se a amizade manifesta é motivo de recusación: outra confusión". +

Regreso
á realidade
Xesus Vega coida que o lema
España vai ben e Galiza tamén
nunca máis irreal parece u que
no derradeiro treito do 2000:
"O regreso á realidade está nas
protestas pala suba dos carburantes, a folga con tra a
liberalización de horários comerciais, as reinvindicacións
igualitárias, o rexeitamento da
supertaxa do leite e as demandas dun acordo con
Marrocos", escrebe na revista
INZAR. "Moitas persoas que
apostaron polo PP nos comícios de Marzo están a padecer
un inesperado deterioro no
seu nfvel de vida e
reaccionan, sequer
parcialmente, diante dun horizonte imediato sen sinais de
optimismo. Ademais das inércias anti-democráticas presentes habitualmente na totalidade das opcións polfticas, o fraguismo ten incorporado
elementos específicos de moita
envergadura: a fi rza que
controla a Xunta non recoñece
praticamente os direito dos
grupos da oposición (veto á necesária presenza nos meios públicos, desprezo ao debate no
Parlamento); o Presidente non
pede desculpas pala sua colaboración co franquismo, asume a
defensa das ditaduras militares
en C hile e A rxentina e coloca
como conselleiro de C ultura a
un presunto integrante da trama civil do 23-F. +
- - : - --,--,--MATIIN I EaUNKARlA
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Xustifícano polo seu 'comportamento antidemocrático eantis.indical'

A CIG exixe a demisión do conselleiro de Educación
A posta en marcha da reforma
educativa, alcumada pola
CIG-Ensino como "contrarreforma", e a negativa do conselleiro a reunirse coa Mesa
de Negociación Docente Non
Universitária, logo de ter sido
solicitada por catro organizacións sindicais, o pasado 28
de Novembro, son as princlpais causas esgrimidas para
exixir a demisión do consellelro de Educación, Celso Currás. Para a organización sindical, o conselleiro debe dimitir, por ser o principal responsábel da situación na que
se atopa o sistema educativo.
O detonante é a aplicación da
reforma educativa elaborada
desde Madrid sen cuestionamento algun a respeito dos contidos e cámbios que introduce,
sen contar cos méios suficientes para a sua efeitivización e
sen ter en canta a opinión dos
principais axentes para a sua
posta en marcha, os mestres e
os seus representantes.
Pero os problemas do sistema
educativo galega son máis de
fundo. Tras da demanda da demisión de Currás está tamén o
feíto de que non se destinen partidas orzamentárias dabondo para a educación pública e que sexa esta, ademais, a consellaria

reito aos servizos complementários, como comedor e transporte, que non se nomea a coidadores para aqueles centros que o
necesitan, impedíndose a escolarización do alunado con minusvalias, que non se oferecen actividades extraescolares e que hai
escalas que carecen de teléfono, calefacción, pátio cuberto ou
recinto pechado.
Ademais considérase que a consellaria planifica unha rede de
centros de ensino postobrigatório
que non garante a igualdade de
oportunidades nen unha oferta
suficiente de ciclos formativos e
tampouco modalidades de Bacharelato Tecnolóxico e de Artes.
Esta circunstáncia ten provocado
que, este curso, máis de 5000
alunas non puideran curas o ciclo formativo que pretendian.

Representantes da CIG explicaron en rolda de prensa os motivos polos que solicitan a demisión ele Celso Currás.

que menos incremento apresen-

ta para o 2001, tan só un 5, 1%.
Unha situación que contrasta coe ns ino privado para o que as
subvencións incrementáronse
nun 327%, nos últimos 1O anos.
Talé asi que no 2001, o ensino
privado recebará 25.61 O mi-

llóns de pesetas, cantidade que
desde a CIG avalíase como suficiente para que os libros de
texto fosen gratuitos, para que
todo o alunado tivese servizo
de comedor, transporte e actividades extraescolares e tamén
para dotar aos centros de máis
recursos.

A. PANARO

Precariedade do sistema
O secretário nacional, Anxo Louzao, denúncia tamén que non se
está a deseñar nengun plano específico para a escala rural e
que a única política que se aplica é a de "cerrar escalas", que o
ensino infantil segue sen ter di-

Ás eivas da sistema, tal e como
está deseñado, engádeselle a fa.:
lla de profesorado, porque máis
do 30% das prazas das equipas
específicas de orientación provincial, seguen sen estar cubertas, como tampouco se cobren
as baixas de menos de 15 dias.
Hai profesorado que, despois de
14 anos de ter aprobado as oposicións ainda non ten destino definitivo e arredor de 2500 profesores interinos substitutos sen
·nengún tipo de estabilidade. •

UNIVERSIDADE

Cun pé na xubilación etras unha polémica reforma dos estatutos, concorrer sen unha vitória·clara seria moi arriscado

Meilán conta cunha maioria moi exigua
como para apresentarse á releición como reitor coruñés
4*H.V.

O actual reitor da Universidade
da Coruña, Xosé Luís Meilán
Gil, canta co apoio de 160 dos
300 claustrais, unha maioria moi
cativa para garantir a sua reeleición, sobretodo cando está a piques de xubilarse e despois de
protagonizar unha polémica ao
mudar os estatutos para poder
perpetuarse no cargo. Ademais,
parte dos seus podarían retirarlle o apoio para non forzar a institución no seu favor.

Se Meilán conta co apoio de
160 cargos eleitos, a candidatura alternativa ten ao seu favor a 11 O. As restantes persoas, até 300, son indecisas. Con
estas cifras, Meilán ten en teoria garantida a reeleición, pero
só en teoria, sobretodo despois
do precedente da reforma dos
estatutos. A reforma dos estatutos impulsada por Meilán para permitir apresentarse de novo fíxose através da solicitude
de sinaturas e despois nunha
votación no Claustro. Meilán

conqueriu 170 sinaturas, pero
só 148 votos do Claustro, dous
menos que a maioria absoluta
dos seus integrantes, maioria
cualificada obrigatória para a
reforma dos estatutos. O caso
chegou aos tribunais porque,
mentres a Mesa do Claustro
opinaba que a maioria absoluta
debia interpretarse en función
das persoas presentes, a oposición estimaba que os estatutos retírense aos 300 membros
do Claustro, estexan presentes
ou non.

O caso está pendente e o fallo
poderia chegar despois de que
Meilán se xubile, xa que conta
con 67 anos e médio e aos 70
terá que abandonar a Universidade, antes incluso de rematar
este mandado, se é que se
apresenta e sae reeleito. Por
esta razón, seria forzar demasiado as institucións en favor
dos seus intereses e unha parte
dos seus apoios poderia botarse
atrás na votación.
O 25 de Xaneiro constitúese o

Claustro. A Mesa de ldade organizará a designación da Me-sa do Claustro, que con toda
probabilidade será maioritariamente da confianza de Meilán.
Será nese momento cando o
reitor convoque aos claustrais
que o apoian para estabelecer
o calendário e decidir se se
apresenta ou non. Dependerá
do estado de opinión dos
seus apoios e das garantias
dunha fácil reeleición que o
reitor tome a decisión de
concorrer de novo.+

Don Eladio
Rodríguez González
de Xoán Carlos Lagares
COLECCION ESENCIAS
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AFiscalia do Supremo pide osuplicatório ao Senado
Trece famílias afectadas polo derrube dun edificio en
Sada demandan sólucións á marxe do proceso xudicial 'con todas as consecuéncias legais'

Seis meses desaloxados ·
.da própria casa

César Mera poderá ser
xulgado por prevaricación

Síntense esquecidas palas instinos non podemos entrar en pisos
tucións e polos méios de comunicheos de auga", explica.
cación que, nur:i primeiro momento, trataron fondamente o seu
As vivendas apresentan fendas,
humidades e danos nas fachaproblema. Son as trece famílias
das. A gravidade do sinistro apuque no mes de Xullo do 2000 forou ao concellos a desaloxos· o
ron desaloxadas dos seus pisos
mesmo dia que se produciu, o 14
en Sada debído ao derrube parcial provocado por unha promoto- . de Xullo. "Até finais de mes estira que obraba á beira. Agora vevemos aloxados no Hotel Sada
ñen de entregar 8.300 sinaturas
Marina, a onde nos enviou aldo seus viciños na Delegación do
calde Ramón Rodríguez, pero a
Governo e demandan alternatifinais de Xullo apareceu a garda
vas. O desacougo tras seis mecivil a botarnos. Nen a garda civil
ses de espera, con reclamación
nen o hotel aceitaron asinar unha
incluída de facturas por parte dun
arde de desaloxo, pero cando rehotel, xa provocou que unha das
tornamos ás habitacións tiñan
cambiadas as pechaduras. Agora
viciñas afectadas precise de
o hotel tennos demandado a nós
atención psicolóxica.
por impago; reclámanos 250.000
O Venres 19 de Xaneiro tivo lupesetas por família", conta Carral.
gar a vista preliminar, posposta
O presidente da comunidade videsde Novembro, no xulgado nº
1 de Betanzos. Os afectados deciñal e, ao mesmo tempo, da conúncian á construtora, aos arquimisión de afectados, Manuel
tectos e ao promotor Fernando
Ánxel Quiroga, ven de remitir un
Garcia Tíe, o mesmo do edificio
escrito contando a situación aos
grupos políticos municipais, ao
das trece famílias, situado na
praza da lgrexa Nova de Sada.
Parlamento galega e o español,
"Comezaron construir nun soto
ademais de ao presidente da
para o que só tiñan cinco metros
Xunta e ao Valedor do Povo. A
e medio de permiso e, cando nos
xuíza de Betanzos tomoulle dedecatamos, levaban excavados
claración o Martes 23. Tamén
nove. Caiulle so muro de pantalla
determinou o envio dun perito
e levou con el o naso edificio",
para que avalie os danos. "A
explica Carlos Carral, voceiro dos
xustiza é lenta e precisamos so1ucións inmediatas. As famílias
afectados. No seu caso, paga un
aluguer ademais de continuar
afectadas somos de clase media
e baixa, e hai vellos con pensión
coa hipoteca do piso ao que non
pode voltar. "Amañaron o máis
pequenas. Cada un buscou un
visíbel do derrube lateral e traseilugar, alguns viven con viciños
ro pero as vivencias están inabipero, quen atura esta situación
tábeis. Ademais da garantia de
seis meses? Precisamos de axuque a estrutura non vai ceder,
da e de alternativas", di Carral.+

o

"~ésar Mera leva perto de vintecinco ano~ no poder e se atopa
na situación máis delicada da sua
vida polítiéa". Quen asi tala é Luis
Gómez · Piña, portavoz do grupo
do· PSOE na -Cañiza, que se encarregou de reconstruir o expediente contra o alcalde e· senador
popular tras a "extraña perda" no
Supremo
dos máis
de setencentos fólios que
ocupaba.
Agora a
Fiscalia do
Tribunal
Supremo
solicita do
César Mera.
Senado o
suplicátorio de Mera para que poda ser
xulgado por un posíbel delicto de
prevaricación. Os precedentes
apontan a que o Senado aceitará
a petición e o alcalde da Cañiza
terá que acudir ao xulgado.

A Fiscalia é contundente ao apre- ·
ciar "unha manifesta inxustiza e
ilegalidade" na concención dunha
subvención do plano Leader 11 por
parte de César Mera. No mes de
Marzo de 1957 a empresa Embalajes Atlántico solicitou unha subvención a cargo dos fondos europeus que xestionaba o Grupo Rural de Desenvolvimento de Paradanta, cuxa comisión executiva
presidia César Mera. Ainda que
os técnicos trataron de adiar a
concesión, finalmente aprobouse
unha axuda de 9.844.920. Dias

despois o mesmo Mera avalaba
persoalmente o pagamento dunha parte, 5.487.800 pesetas, no
Banco Gallego do Porriño.
Os tecnicos comprobaron que as
certificacións da empresa estaban cheas de irregularidades como contar como investimento
maquinária que estaba a ser pagada ou carecer de licéncia de
obra. Foi entón cando a empresa apresentou unha segunda
certificación, pero o mesmo Grupo de Desenvolvimento decatouse das irregularidades por unha
denúncia dun afectado, e a comisión executiva, presidida por
Mera, decidiu devolver ao Banco
Gallego o diñeiro adiantado.
Unha inspección da UE visitou
ao Grupo Rural para coñecer o
acontecido coa subvención. O
PSOE local denunciou o caso no
xulgado ponteareán. "É moi grave que o Grupo pagara a un banco para salvar o património de
Mera", di Gómez Piña. Atoparon
obstáculos cando os máis de 700
folios do procedemento contra
Mera foron "extraviados" no Supremo. "Coido que na democrácia nunca desaparecera un expediente tan voluminoso. Non é nada normal", sinala o voceiro socialista. O Supremo asignou ao
xulgado de Ponteareas a sua reconstrución, que se elaborou fundamentalmente con documentación aportada polo PSOE. O auto
da Fiscalia do Supremo solicita o
suplicatório ao Senado "con todas as consecuéncias legais". •

Meio Ambiente come1a
a construción de pontos ·
limpos para residuos
de recollida non habitual
Os trinta pontos limpos que
a Consellaria de Meio
Ambiente está a construir ao
longo de todo o país pretenden facilitar á cidadania o
depósito de resíduos para os
que non habia un sistema de
recollida habitual e que xeraban dúvidas entre a povoación sobre como desfacerse
deles. Metais domésticos,
mobles, aerosois, aceites,
tubos fluorescentes ou electrodomésticos xa terán un
ponto ao que levalos cando
xa non serven. Son os concellos medianos e pequenos
os primeiros en contar con
estas instalacións xa que é
onde a capacidade de prestar este servizo é menor.•

Cito mil millóns
para un vial
de alta capacidade
ao que se opón
a maioria do Mo1TC110
O alcalde de Cangas, o popular Enrique Sotelo, informou de que o corredor de
alta capacidade que
proxecta a Xunta para
construir no Morrazo costará oito mil millóns de pesetas e que terá safdas en
Domaio, Meira, Cangas e
Aldán. Mentres a Consellaria de Política Territorial
defende un vial que suporá
"a definitiva vertebración
do Morrazo", a maiorla da
comarca rexeita unha via
de penetración que só servirá para os turistas iren á
praia no verán pero que será inútil para a povoacJón
local. A Plataforma contra
a Vla Rápida estima que
esa cantidade sobraria se
se acometesen
circunvalacións e o arranxo da estrada 550 .•

e

OTribunal Superior
permite continuar
coa actividade
dos depósitos do Ferraxo
A decisión do Tribunal Supe.rior de permitir que continue
a actividade industrial nos
depósitos do Ferrazo,
en Vilagarcia, non significa
que esta instáncia xudicial
considere que poda provocar
danos ao meio ambiente, pero considera que astes non
serian de carácter irreversíbel. Por esta razón, o Superior através dun auto xudicial
desestimou a petición da
Plataforma en Defensa da
Ria de Arousa de que
suspenda cautelarmente a
actividade dos mesmos.
A Plataforma apresentou un
recurso de súplica e
lembrou que segue en marcha, de forma independente,
un recurso contencioso administrativo contra esa instalación industrial.•

.... ·,.
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MANuELCAO

A moción de censura proposta polo BNG representa unha
das primeiras ocasións en que esta forza política leva a ini,
dativa obrigando aos competidores eleitorais a posicionar,
se máis ou menos á defensiva debido' ao evidente cámbio
de ritmo que supón a decisión do BNG. Trátase dunha
operación con escasos riscos e importantes avantaxes que,
naturalmente, debe verse completada coas sucesivas pro,
posicións e discursos .que o dia a dia das vindeiras eleicións
au~onómicas demanda á clase política galega.
No curto prazo, a moción está perfectamente xustificada
tanto pola oportunidade político,eleitoral de contrastar al,
ternativas de governo que se han ver detalladas na iminente
convocatória eleitoral como pola situación económica e Sú'
cial da Galiza imersa nunha pendente de moi grave deteri0'
ro que tende a ser vista pola cidadania dun xeito fatalista e
con preocupantes tendéncias á impoténcia política e á inac,
ción por falta de alternativas a tal feixe de desatinos. Velaí o
principal aliado da elite guvernamental actual beneficiária
da inércia política que parece elexir aos governante~ara
sempre e alleos a responsabilidade algunha, obtiganao ao
resto da sociedade a buscarse a vida pola sua conta, sempre á
marxe da posibilidade xulgada remota de cámbio político.
En realidade, os problemas da moción de censura derivan
doutros asuntos que atinxen á febleza da sociedade civil gale,
ga e á prepoténcia do entramado político,administrativo so,
bre o conxunto do corpo social do país. É espectacular e pe,
noso o posicionamento nídio e radical contra a apresentación
desta moción por parte da imensa maioria dos médios de co,
municación que operan na Galiza contra toda léxica mesmo
empresarial. O silenciamento da moción por tales médios só
indica a sua dependéncia estrurural do poder político pois
non é doado atopar mellor oporturiidade para galvanizar e
motivar á opinión pública. Que mellor campaña para aumen,
tar tiradas, captar publicidade e tratar de gañar posicións ffi'
mo empresa de comunicación autónoma. Por non falar do
servizo abrigado á cidadania que se di atender pois non é doa,
do que se someta a cuarentena informativa á segunda forza
política do próprio país por consenso total e maioritário.

,,

'E espectacular
o posicionamento
radical contra
a apresentación
desta moción pola
.
. .
1mensa matona
de médios
de comunicación
que operan
na Galiza contra
toda lóxica mesmo
empresarial"
E, nembargantes, poucas veces estivo tan fundamentada un,
ha moción de censura como neste momento. Ao deterioro
económico,social visualizado nos níveis de desemprego e na
emigración forzada por causas económicas súmase agora un,
ha situación de triste desgovemo en matéria de xestión de
problemas comuns a outros países como o das vacas tolas ou a
escasa presión política diante dun govemo central que nen,
gunea os intereses da Galiza de xeito explícito en asuntos co,
mo o acordo de pesca con Marrocos. Cando un govemo é in,
capaz de garantir unha mínima salubridade e confianza nos
produtos que comemos a hixiene democrática aconsella un,
ha limpeza a fondo. Non é por nada, pero a Xunta até foi in,
capaz de defender ás vacas galegas pois non é doado de en,
tender que "El Toro" criado en secarrais mesetários non este,
fía moito máis contaminado que as vacas galegas que, ao me,
nos, poden pacer algo de herba verde ainda mesturada con
-pensos. Seguramente, a elite espafiola prefirirá cargarse amé,
dio país denantes que paralisar a "festa nacional'' pero por
qué Galiza ten que asumir semellante barbaridade?
A maioria guvemamental terá dificuldades reais para gafiar
as vindeiras eleicións autonómicas. Os grupos da oposición
poderian, por unha vez, reagrupar forzas e moderar conti,
· dos programáticos para tratar de captar o voto dunha maio,
ria social que só agarda a apresentación dunha alternativa
1dábel para retirar o se11 apoio ?O govemo 3ch13l ~· .

~-\
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Cuii'ih,, Cascos e Fraga •
duran a inauguración
ele Via en Santiago.
Voz Noticias

OGoverno central, que recoñece oatraso, investirá o6,73°/o
.do total estatal cando apovoación galega é do 6,8°/o

Os dados de Fomento demostran
que Galiza non receberá ·trato de favor
nas infraestruturas
9* A. EIRÉ

Trasmitiron en directo a sua
inaguración toda a mañán do
22 de Xaneiro pola TVG. Viária
2001-2010 foi o grande trinque
comunicativo co que Fraga
lribarne comezaba a sua campaña eleitoral. Encheron aos
presentes, cárregos públicos
e xornalistas, de números e
promesas tentando exemplarizar o trato de favor que o
governo central lle dispensa a
Galiza. No médio de tanta xolda hobo un non: Cascos afirmou que non se podia suprimir
as peaxes· nas autoestradas.

O Plano de Infraestructuras do
2001-2107 recoUe o compromiso
de rematar con esta marxinación,
nada causal, segundo o ministro.
O programa contempla asi a actuación no ferrocarril, as autopistas, autovias, portas e aeroportos,
investíndose no Noroeste, segundo Cascos, 4 billóns de pesetas.

Hai outro dado a ter en canta,
ademais do atraso secular que
perxudicou o desenvolvimento
galega. Foi a presidenta da Comisión Europea, a ex ministra Loyola del Palácio, quen o puxo de
manifesto. A maioria do diñeiro
que vai investir o governo central ·
na mellara das infraestructuras
galegas procede de fondos da
UE. Non é tampouco por "casualidade" como ben afirmou Gas- cos, senón porque Galiza está
considera Obxetivo 1. Quer dicer,
está situada entre o grupo das rexións máis pobres da Europa.

Pero, quen é o Noroeste? lnclue
Castilla-León, Galiza, Astúrias,
Cantábria e máis as Bascongadas. Cascos afirma que, "se com. paramos cos indicadores de povoación, o Noroeste recibe en investimentos 1O pontos por enrriba
Ainda asi, se ollamos os números
da cuota povoacional". O mesmo
O sentido de Viária 2001-201 O Cascos afirma que non debe esaportados por Álvarez Cascos,
podemos comprobar que rexións
trañar "na medida que compensa
non é outro que a propaganda,
como Euskadi, mália a contar con
poñendo nun trinque virtual o
os ancestrais abandonos do gomoito millares infraestruturas e
que fixo o governo autonómico
vemos que nos precederon".
ser unha das rexións máis desennestes dez últimos anos e as
volvida da Europa, polo que non
promesas do governo central
Cifras contra cifras
lle coresponden tantas axudas da
para a década que comezou. Asi
UE, terá un investimento maior
O director xeral de Programación
o expr~sou o ministro de Foque Galiza, tanto global como
Económica do Ministério de Fomento Alvarez Cascos na inaporcentualmente.
mento, António López, que taguración, ainda que con outras
palagras: "o sentido máis profun-. · mén tiña o seus números e as
Galiza receberá até o ano 2007
suas estatísticas, tentaba demosdo do congreso non é outro que
algo máis de 522.000 millóns de
trar con eles o ben que o governo
resaltar o carácter de política de
pesetas para o tren, -mentres que
central trataba nesté Plano de lnEstado que impregna a acción
ás Bascongadas destinaranse
fraestruturas a Galiza. Asi, poñia
de governo de Manuel Fraga".
597.000 millóns, a Castilla-León
de manifesto que se vai destinar
994.000, a Astúrias algo máis de
a Galiza até o 2007, o 6,73% do
Para que todo fose moi lucido
322.000 e 69.000 a Cantábria.
total estatal, mentres que esta
xogaron cos números e coas esNo que se retire a autopistas,
tatísticas. Pero as estatísticas,
comunidade conta unicamente co
Castilla-León recibirá 606.000
algunhas veces, cárregaas o dia- .5, 78% do território e o 6,8 total da
millóns, Astúrias 215.000 e Galipovoación do Estado..
ño. Álvarez Cascos non falou de
za 214.000. Despois de relatar
Galiza e afirmou que José Maria
estes investimentos, Cascos afirExpostas asi as cousas por AnAznar asumiu o compromiso de
mou que Fraga pasará á história
tónio López, nen se entande o
"cancelar o déficit do Noroeste
"por ter resalto o problema antrat9 de favor que apresentou
en matérias de infrae.struturas".
Alvárez Cascos, ao englobarnos ·' cestral das comunicacións".
no Noroeste, nen a "xenerosida"Ninguén vai asumir a responsaO deputado do BNG, Francisco
de excepcional" da que falou, se
bilidade histórica de que sexan
Rodríguez, recordoulle a Casternos en canta que a porcentaGalicza, Asturias ou Cantábria as
xe de investimento é menor que
cos e a Fraga que unha cousa é
últimas comunidades en ter resala realidade e outra a "propagano .índice da povoación, parámeta por autovia a sua conexión rada virtual" que desplegaron en
tro usado polo ministro para vendial coa meseta?", perguntouse o
Viaria, pois "Fomento só invesder a bondade do ,plano para a
ministro. Como bo orador, el mestiu 4.000 millóns de pesetas nos
"rexión Noroeste". E con este ormo se contestou: "a casualidade
camiños de ferro galegas nos
zamento como se vai "cancelar"
non serve como explicación desta
últimos catre anos".•
o déficit histórico galega?
realidade [de marxinación]".
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dos nesta nova era de globalización dixital."

RAMÓN MACl:;IRAS

No 2001, un tércio da povoación activa mundial, composta
por 3.000 millóns de persoas,
atopa-se en situación de desemprego ou subemprego.
Destos, uns ~ 60 millóns engrosan as filas dos desempregados declarados, unha cifra superior en 20 millóns á rexistada
antes do comezo da crise financeira asiática en 1997, sinala o
máis recente informe da OIT
sobre o emprego no mundo.

O informe chama a atención respeito aos "auténticos obstáculos
con que se enfrentan os países
en desenvolvimento ao tratar de
se incorporar á revolución das
comunicacións" e á posíbel gravidade das repercusións que estes riscos provocan nos mercados de traballo mundiais , a en gadir que "só alguns países de
Asia Oriental semellan manterse
á altura dos países desenvolvid os en canto á difusión dos
avances tecnolóxicos".

1
1
.

1

A situación do emprego no mundo segue sendo "deficiente", por
usar a caritativa expresión da
OIT, para os traballadores en
moitas rexións do planeta, segundo se afirma nun novo informe da Secretaria Internacional
do Traoallo (OHJ.
No Informe da OIT sobre o Emprego no Mundo 2001 titulado
Lite at Work in the lnformation
· Economy (www.ilo.org/public/english/support/publ/wer/index2. ht
m), sinala-se que cada vez é
maior o número de traballadores
que non poden atapar emprego
nen acceder aos recursos tecnolóxicos emerxentes necesários
para garantir a produtividade
nunha economia mundial cada
vez máis dixitalizada.

A revoluci6n tecnolóxica non está eliminando o drama da pobreza.

e da sua crecente penetración
nos países en desenvolvimento,
unha grande porcentaxe da povoazón mundial segue "desconectada" respecto ás vantaxes
das maravillas electrónicas que
revolucionan a vrda, o traballo e
:·as comunicacións na era dixital;
'1

Ademais, en dita Informe concluese igualmente que, dada a diferente velocidade de difusión nos
países ricos e pobres, a tecnoloxia
das comunicacións e a información (TCI) provoca unha ampliación da ''fenda dixital" no mundo.
O informe di que, salvo que se
aborde a situación criada con
urxéncia, non podarán satisfacerse as aspiracións de emprego nen o potencial produtivo de
millóns de traballadores en moitos países en desenvolvimento,
nen poderá materializarse o seu
potencial produtivo.
"A revolución da TCI brinda auténticas posibilidades, pero tamén entraña o risco de que unha porcentaxe significativa da
povoazón mundial saia perdendo", asegurou Juan Somavia,
Director Xeral da OIT.

Os países e as rexións que non
consigan dar o salto tecnolóxico
se arriscan non só a ficar á marxe do enorme e crecente mercado de produtos vinculados á tecnoloxia das comunicacións e a
información, senón tamén a non
poder beneficiarse das mellaras
da eficácia e a produtividade
económicas que se deriven da
atividade destes sectores.As
economias de China, Malaisia,
Tailándié!, Filipinas e doutros países da Asia Oriental foron quen
de progresflr con rapidez nos
sectores de alta tecnoloxia e de
lograr unha cota significativa do
mercado mundial de semicondutores e de outras equipas de
proceso de dados.

• A TCI brinda unha· "capacidade en poténcia" para mellorar a
vida das mulleres. Sen embargo,
no informe se afirma que a ''fenda dixital entre os dous xéneros"
é evidente entre os países, xa
que as mulleres ocupan .con frecuéncia os postos de menor nível no ámbito da TCI, mentres
que os homes acceden a retribucións superiores e a cargos de
maior responsabilidade.

Mellora das
perspectivas de emprego ·
O informe. sinala que a hipótese
para mellorar o emprego no
mundo radica na posibilidade
dunha med ~a contínua nos países industrializados e de conseguir avances nalguns grandes
países en desenvolvimento. Entre as incertidumes que ensombrecen a perspeitiva do merca-

do de traballo, no informe cítase
"a traxectória da economia de
Estados Unidos (cara unha "aterraxe" máis ou menos forzosa),
a posibilidade de que Europa
pase a ocupar o pasto de motor
da economia mundial, a sustentabilidade da recuper,ación rusa
e a capacidade da India para
manter o seu elevado ritmo de
medra económica".

sidades seguintes: formulación
dunha estratéxia nacional coerente respecto á TCI , existéncia
dunha infra-estrutura de telecomunicazóns asequíbel e disponibilidade dunha povoazón activa instruída.

A TCI revoluciona 1
o lugar de traballo

Non obstan~e. á marxe da produción de hardware, un factor
que resulta esencial para a introdución dos países no mundo dixital e da alta tecnoloxia é o desenvolvi mento dunha povoación
activa local capacitada para a
produción e o uso de software.

O informe pon de manifesto que
perta do 90 por cento das internautas se atopan en países indu~trializados, e que Estados
Unidos e Canadá concentran
por si sós o 57 por cento do total. Polo contrário, a cifra conxunta de usuários da rede en
África e Oriente Meio só representa o 1 por cento. Nos lugares
nos que a utilizazón da TCI é
máis intensa prodúcense trocos
nas condutas e as relacións
económicas.

O informe insiste en que a TCI
pode ter un efeito profundo na
calidade de vida dos traballadores dos países máis desfavorecidos se se poñen en marcha as
políticas e as instituizóns adecuadas e se éestas actuan como
catalizadores do desenvolvimento e medra do emprego. Nalguns
casos, a elevada mobilidade do
capital vinculado á TCI e a natureza deste tipo de tecnoloxia,
fundamentalmente baseada no
coñecemento, poden permitir
aos países de ingresos baixos
"saltar-se" algunhas etapas do
desenvolvimento económico tradicional mediante o investimento
en recursos humanos.

O sector do software,, segundo o
informe da OIT, na India rexistou unha medra do 50 por cento
na década de 1990, o que xerou
non só exportacións, senón
máis postas de traballo no mercado local e unha base de destrezas tecnolóxicas que atrai a
atenzón dos paises industrializados e das grandes multinacionais. Costa Rica atraiu igualmente a algunhas das maiores
empresas do sector da TGI a
tratar de oferecer emprego á
sua povoazón activa , relativamente cualificada, nunha iniciativa de desenvolvimento que
deu lugar á criación de emprego
e á expansión das exportacións;
asi mesmo está a fomentar actual mente a consolidación dun
sector de software nacional.

"Os trocos no modo de funcionamento da economia transformarán o mundo do traballo'', indicou o Sr. Somavia. "A criación e a perda de postas de
traballo, o conteudo e a calidade do traballo .. . todos eles son
factores que se verán afecta-

Para que isto acorra, o mais importante é atender as tres nece-

Entre as principais conclusións do
informe cantan-se as seguintes:
• A economia mundial terá que
manter, como mínimo, o seu ritmo actual de expansión para
xerar os 500 millóns de novos
postas de traballo que se requere n na próxima década para
atender as necesidades das
persoas que buscan o seu primeiro emprego e reducir o número actual de desempregados;
• En todo o 'mundo, só se produciu un troco de tendéncia importante na evolución do emprego
nos ·países da OCDE, 'nos que o
desemprego xeral experimentou
un acusado descenso respecto
ás cifras superiores ao 1O por
cento de meados da década de
1990, e mesmo a incidéncia do
desemprego de longa duración
se reduciu nos últimos anos, a
pasar do 35 ao 31 por cento; .
• A pesar da enorme medra da
TCI nas rexións industrializadas

Mulleres en minoria dixital .
O informe advirte que, en xeral, ainda:, que a TCI pode aterecer emprego ás mulleres e
mellorar as suas perspeitivas,
estas seguen percebendo menores ingr'3sos, rexistan taxas
de desemprego superiores e
soen concentrar-se en postas
de menor cualificación.
A fenda dixital mais chamativa
entre os dous xéneros referese ao uso de Internet, no que
as mulleres son minoria tanto
nos paises en desenvolvimento como nos desenvolvidos.
Por exemplo, só o 8 por cento
das internautas en América
Latina son mulleres, mentres
que na Unión Europea esa cifra ascende ao 25 por cento,
ao 19 por cento en Rúsia, ao
18 por cento no Xapón e ao 4

por cento en Oriente Médio.
Segundo o informe, a maioria
dos usuários da Rede son varóns universitários con ingresos superiores á meia. Só en
lugares nos que o acceso a
ésta se atopa amplamente desenvolvido, como Estados Unidos e Escand.inavia, se pechou a fenda ~ntre os dous xéneros na
de Internet.
,· utili:Zazón
¡
O informe da OIT segura asimismo que as pautas da segregazón entre xéneros se reproducen na economia da información e que "ainda que a
desigualdade na retribución
atañe aos que adquiriron destrezas relacionadas coa TCI e
os que non, a polarización da
remuneración tamén existe en-

tre os compoñentes do primeiro grupo e a miudo está relacionada coa pertenza a un ou
outro xénero".
Con todoJ a porcentaxe -00-mu- ,
lleres na India en/l'.>ostos de perito na indústria do software ascendeu até atinxir o 27 por cento, mentres que no Caribe e
moitos outros paises ao longo
da década de 1990, milleiros de
mulleres accederon a postas de
traballo no sector de proceso de
dados. En Uganda, as mulleres
que perderon familiares a causa
do SIDA confeizoan cestas artesanais tradicionais como parte
das actividades do grupo
"Sapphire Women", que vende_
estes productos en Internet coa
axuda dunha ONG con sede en
Estados Unidos.+

1

Mesmo nos casos nos que as
oportunidades para a export,~
ción no sector da TCI resulten difíceis <¡je aproveitar, os benefíc~os otitidos do acceso á tecnolox1a poden promover o emprego e
a inicir¡itiva empresarial en sectores cdmo os de proceso de dados e os centros de atenzón telefónica.\ No Senegal, a liberalización df normativa en matéria de
telecor,
·, unicacións deu lugar á
prolife ación de ''telecentros" que
oferec n acceso ás telecomunicació1r:> e crian máis de postas
de trali!>allo. En Sudáfrica, a medra de~te tipo de centros permitiu
atinxir ~axas de acceso aos servizos públicos sen precedentes ,
asi co'mo a unha información
esencial sobre asisténcia sanitária, prestacións sociais e outros
8-erviz1f da Administración.+
i· ¡
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Apres~nz.a pesqueira en Namíbia, Malvin~s ou Chile, 'nada debe áacción negociadora comunitária'

AUE non chegou a un acorclo con Marrocos
porque hai países que eren que debe ser suprimido_
-0- P~ULA CASTRO

As negociacións pesqueiras da
UE con Sudáfrica e Namibia foron ''fracasos sonados". A forma de solventar o asunto NAFO con Canadá "amarga". A renovación do acordo pesqueiro
con Marrocos non se lle albisca
un futuro moi esperanzador. As
causas polas que se acadaron
tan estrepitosos resultados
resúmense, segundo a ponéncia de Pesca do Proxecto Galiza 2010, basicamente nunoa:
os paises comunitários que
se consideran contribuintes
netos estiman que "os acordos pesqueiros son caros e
por iso deben ser suprimidos".
"Considerouse comenente utilizar unha certa contundéncia na
linguaxe, tentando non facer concesións ao que pode ser máis ou
menos 'políticamente correcto"'.
Con este anúncio arrinca a ponéncia de Pesca do traballo Galiza 201 O, na que analisan as condicións ás que tivo que se ater o
sector pesqueiro do estado español e, en consecuéncia o galega, para que se asinara a Acta
de Adesión á daquela Comunidade Económica Europea
Unhas condicións "claramente
discriminatórias" que nen sequer se poderian xustificar legalmente através dos tratados e
que foron impostas mediante regulamentos nos que se especificaban as limitacións que , en
diante, teria que respeitar o noso sector pesqueiro en augas
mesmo comunitárias. Estas limitacións e condicionamentos son
explicados pormenorizadamente
ao longo das 48 páxinas que
compoñen o relatório.

que se deseñaron as políticas
pesqueiras e tivo que aceitar un .
· determinado acervo comunitário
que, "certamente non era ·a que
máis lle conviña".

Estes estados, amparándose en
lexislacións internas, tentaron ampliar ou ampliaron de forma unilateral as ZEE (Zonas Económicas
Exclusivas) e expandilas cara alta
mar,' sob pretexto de afirmar o
seu direito na conservación e xestión dos recursos pesqueiros situados·nas augas colindantes.

Ademais, pola vía dos regulamentos fóronse aprobando medidas nas que o sector pesqueiro a
nível estatal, e o galega en particular, quedaba marxinado, mália
éstar recoñecido o "princípio de
igualdade de acceso na política
comun de pesca orixinal".

Sen embargo, nos acordes de
Nova York de '1995, non conseguiron que se lles recoñecese
ese direito pero tratan dé exercelo "cunha política de constante
fustigación á~ flotas de altura". A
ponéncia advirte que estas práticas poderian acabar por se converter "en costul'fle internacional".
A pesca galega sofre a incapacidade de negociación da UE.

A.N.T.

,,

mise a negociación internacional en matéria de acordes
pesqueiros. A aplicación dos
tratados o.brigaba a ceder estas
competéncias, pero unha vez
traspasadas, os fracasos negociadores fóronse sucedendo un
tras doutro, cando existiron.
A ponéncia sinala, por exemplo,
que a presenza dos pesqueiros
en NAFO (Organización de Pesque i ri as do Atlántico Norte),
Svalbard, Namíbia, Malvinas ou
Chile, "nada debe á acción negociadora comunitária, senón á iniciativa privada". Unhas augas
das que se subliña que "son precisamente as que teñen un maior
interese para a grande frota industrial" que, por outra banda,
emprega tecnoloxia punta "de
países comunitários que non son
grandes poténcias pesqueiras".

Nefastas negociacións
Cando se produciu a adesión do
estado español á CEE -hoxe
UE-, o sector pesqueiro era moi
reticente a que a Comisión asu-

so, foron os próprios afectados ou,
nalgun caso, o estado español, os
que tiveron que recorrer ao Tribunal Internacional de Xustiza para
solventar a situación.

A isto engádeselle o desalentador
panorama que se apresenta de
cara a acadar un futuro acorde con
Marrocos. A este respeito destácase que o até hai pouco vixente non

foi .froito das negociacións c¡omunitárias, senón herdacto-coa adesión
do estado español.
"

Para os autores do relatório, .esta deixazón de· abrigas débese a
que existe unha corrente de opinión que provén, sobre todo, dos
paises que se consideran contribuintes netos, que estima que
os acordes pesqueiros "son caros" e por iso deben ser suprimidos. O resultado é patente para
o sector, e desde a ponéncia
exíxeselle á UE que sexa consecuente. "Asumiu as competéncias na negociación internacional e agora debe defender os
lexítimos intereses nesta área".

Legalidade internacional
Para defender os direitos dos pesqueiros galegas en conflitos relativamente recentes, como os acontecidos con Canadá, Arxentina ou
Chile, a UE non teria máis que ter
botado man da legalidade internacional e exercer a sua .capacidade
de presión diplomática. Na vez di-

A convención de 1982, que poderia ter sido alegada pala UE, óonsagra o direito xeral que ten todo
estado a que "os seus nacionais
se dediquen ri pesea de alta mar''.
Consecuéncia diso é que nengun ¡'
país pode reservarse o acceso
exclusivo sobre os recursos vivos ·
situados en alta mar ou impedir
que outros estados pesquen.
Esa convención estabelece ademais, que "nengun estado podará pretender lexitimamente submeter calquera parte da alta mar
á sua soberania" ao que engade
que "os estados interesados garantirán que as medidas de conservación e a sua aplicación non
entrañen discriminación de feito
ou de direito contra pescadores
de nengun estado".

Unha história de ·
marxinación desde a
entrada na comunidade
A ponéncia considera que o estado español "estivo sempre en
desavantaxe", do momento no

Na própria Acta de Adesión sinálase que deberase estabelecer "unha diminución do estarzo
da pesca se a evolución dos recursos abrigar~ a unha diminución xeral das · posibilidades de
pesca". Segundo a ponéncia,
esta especificación descarta, de
facto, a posibilidade de aumentar o estarzo ainda que a evolución dos recursos o permitise,
alén de limitar o acceso da frota.
Ésta situación deberia rematar,
segundo explica o relatório, no
20.02, coincidindo co remate do
periodo transitório imposto desde as institucións comunitárias
ao sector do esta'-do español.
Ademais, o Tribunal de Xustiza
europeu xa se pronunciou ao
respeito, sinalando que "as · regras relativas á igualdade de
tratamento inscritas na lexislación comunitária non só proiben
a discriminación explícita por
razón de nacionalidade, senón
que tamén proiben toda forma
disimulada de discriminación
que, mediante a aplicación de
outros critérios de diferenciación, obteñan de feito o mesmo efeito".
A ponéncia posiciónase tamén
en contra do estabelecimento
de cuotas entre os estados
membros, porque supoñen un
freo .á libre circulación do capital, absolutamente incompatíbel
... co mercado único e co espíritu
dos tratados.•

Ocadro de Sintel rebélase contra o despedimento de 1.200 traballadores
9*C.L.

O cadro de persoal da empresa
Sintel, adicada ás telecomunicacións, comeza o novo ano do
mesmo xeito que acabou o anterior, reclamando do governo
central e de Telefónica a suficiente atención para impedir o
despedirnento de 1.200 empregados e a desaparición dunha
das compañías con máis experiéncia e prestíxio no sector.

1

1

' ós traballadores de Sintel exixen que os actuais donos da
empresa, o clan Mas de Miami,
abandonen a xestión da sociedade. Demandan tamén que o
governo de José María Aznar,
co apoio de Telefónica, deseñe
un programa de viabilidade que
salve a maioria do persoal e se
adapte ao mercado sen prexu-

dicar as máis de 3.700 famílias
que dependen deste grupo empresarial.
A responsabilidade do executivo
estatal e mais do xigante da telefonía ten a sua orixe no xeito
no que Sintel acabou nas mans
do grupo anticastrista de Florida. En 1996, a Telefónica, daquela pública, véndelles a compañia aos Mas e imediatamente
reduce a sua colaboración en
matéria (;Je contratos nun 75 por
cento, co que o movimento da
empresa caeu en picado. Hoxendia, despols de vários expedientes de regulación de emprego non aceptados polo Ministério de Traballo, Sintel apresentou finalmente suspensión de
pagamentos e iniciou o proceso
para rescindir máis de 1.200
contratos laborais.

Segundo o portavoz do comité
nunha situación de liderato no
de empresa en Galiza, Xosé
mercado, por 5.000."
Maria Sierra, nestes intres o
Partido Popular (PP), como orNos intentos de presión para mudar a situación presente, os trabaganización. que mantén o golladores de Sintel optaron por
verno español, é culpábel da
concentracións pacíficas diante
situación de Sintel. "Aznar é índas oficinas governamentais, setimo amigo de Jorge Mas, predes do PP e sucursais de Telefósidente-da empresa e cabeza
pensante da horríbel xestión . nica. Xustamente, durante unha
destas manifestacións na porta
que levou á creba. Agora deda compañia de telefonia, os traben ser el e o seu gabinete os
balladores sufriron unha carga da
que consigan _paliar a nosa
policia nacional. Seguindo o relato
grave situación."
de Sierra, case 100 traballadores
pararon diante da porta da oficina
O sindicalista explicou que un
de Telefónica en Vigo, cunha
grupo italiano. tiña intención de
pancarta, "sen entorpecer o paso
facerse coa maioria do capital,
dos viandantes nen dos coches'',
mais recoñeceu que a intransisolicitando a solidariedade dos
xéncia de Mas Santos e o deempregados desta empresa nas
sinterese do governo póñenlle
suas demandas. Durante média
dificuldades a esta operación.
hora, outros 100 asalariados da"Mas pede 14.000 millóns por
quela oficina uníronse· aos maniunha empresa que comprou,

festantes, pero o xefe de Recursos Humanos non se mostrou
conforme coa protesta e marchou, sen poder t~r entrado, ''bastante desgustado", en palabras do
sindicalista. Pouco despois deste
incidente, catro furgóns da policia
atrancaron a rua e "sen dar neng un aviso nen sufrir nengunha
provocación" un grupo de axentes
antidistúrbios cargou sobre os
manifestantes, deixando. 1o feridos, dous dos cales tiveron que
ser hospitalizados.
Entre as mobilizacións previstas, Sierra adiantou que se está
a preparar unha acampada en
Madrid dos 1.850 traballadores
directos de Sintel. "Non pararemos até que haxa unha solución
e aseguremos o futuro dunha
xente que arestora o está a pasar realmente mal."•
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Colectivos eentidades que traballan neste terreo non teñen ainda notícias do proxecto
Contratos
habituais
de tres dias
no SERGAS

Familia anúncia ún plano
para atallar a violéncia de xénero ·sen orzamento
-0- A. ESTÉVEZ

Substitucións de celadoreS e ad,
ministrativos por persoal de ser,
vizos xerais, contratos por tres
dias, e falta de movemento nas
listas de substitucións son alguns
dos feitos que desde dias atras a
CIG,Saude ven denunciando.
O Martes 23 de Xaneiro os tra,
bailadores concentrábanse dian,
te da dirección Provincial do
Sergas en Vigo para pedir con,
tratos dignos e impedir que o
"Sergas lidere a lista de empresas
con maior precariedade laboral".
No caso do persoal sanitário, na
CIG sinalan que se está a con,
tratar a persoal de servizos xe,
rais para substituir a celadores e
administrativos, o que non se
pode facer. "Cando se trata de ·
substituir a un celador ou admi,
nistrativo, ben sexa por culpa
dun permiso ou demais suposi:os
de auséncia temporal, o que fan
e non contratar por este perso,
al, senón que fan un contrato
de carácter coxuntural e extra,
ordinário, o que lle permite
contratar a un persoal de distin,
ta titulación para realizar as
mesmas funcións", din. Enga,
den que cando se trata de inca,
pacidade transitória, fan un
contrato extraordinário a perso,
al de servizos xerais "para logo
ces.alo e facer un contrato polo
traballador que se atopa na si,
tuación de incapacidade transi,
tória". Sinalan que "en moitos
casos estes contratos fanse por
días, rescindíndoos as fins de se,
mana e festivos e volvendo a
contratalo o Luns". .
Esta práctica fai que as listas de
substitución, tando a denomi,
nada "pool" como a xeral, non
se movan; sempre son os pri,
meiros das listas os contratados
que, ademais, "traballan a eito
enganchando unha garda de ur,
xéncias con outra, sen desean,
so, durante máis de cinco dias".
T amén no casos de persoal mé,
dico e de enfermeria denúncia
a CIG irregularidades, ainda'
que non poden ser substituídos
por persoal doutra titulación.
"Fan contratos do tipo de dias
soltos con interrupción de fin
de semana e festivos, contratan
a unha persoa os tres primeiros
dias de·cubrir a baixa e despois
a oufra pola incapacidade tran,
sitória confirmada" .. A CIG
considera que está política de
contratación xera enfrenta,
mento e un malestar crecente
entre o persoal que se atopa en
paro, tras celebrar unha asem,
blea o 16 de Xaneiro co persoal
das listas de contratación. De,
mandan que se remate .con tra,
bailo a eito "e cos abusos que
en matéria de contratación está
a praticar a xeréncia de Aten,
ción Primária". •

Asisténcia xurídica gratuíta
para as vítimas de maos tratos e reabilitación para o
agresor son os dous pontos
centrais do Plano Galega de
Acción contra a Violéncia· de
Xénero, anunciado pola consellaria de Fa.mília o 17 de
Xaneiro. O plano será apresentado con tqda probabilidade en Marzo, ao redor do
Dia da Muller Trabal/adora,
pero non ten destinado orzamento. Mália anunciar que se
vai contar coas entidades e
organizacións que traballan
a prol da muller, consultadas estas, nada saben ainda.
Coincide o anúncio co reparto
do Decálogo de actuacións para
a iguladade de oportunidades,
que o Servizo Galega de lgualdade repartiu nos departamentos da Xunta para "apoiar a incorporación da muller aos pastos de decisión". En canto ao
plano .contra a violéncia, o consello do SGI, presidido por Manuel López Besteiro, e coa vicepresidéncia de Aurora Montes,
directora deste servizo, acordou
a elaboración dun proxecto baseado na prevención, información persoalizada, reabilitación
dos agresores, seguimento das
accións do plano, coordenación
de entidades e órganos, formación de especialistas en atención e asesoramento ás vitimas,
difusión do plano e avaliación
contínua. O SGI poñeria a disposición das mulleres maltratadas asisténéia xurídica gratuíta
e atención en xuízos de .faltas.
Unha dos pontos novidosos do
plano, segundo a consellaria, é
o prograr:na de reabilitación dos
agresores "para que non volten
reincidir nos seus actos violentos". Considera o departamento
de Manuela López Besteiro de
interese social a recuperación
dos agresores unha vez tefian
sido xulgados polos delictos cometidos.

Na fotografia, reunión da conselleira Manuel López Besteiro e as representantes da Marcha 2000, a finais de Novembro, na que se
demandou un plano contra a violéncia e orzamento para o mesmo.

Xénero. As organizacións feministas manifestarán
o desexo de participar na sua re- .
dacción. Lupe
Ces, de Mulheres
Nacionalistas e
representante na
Marcha en Nova
York da coordenadora galega,
subliña que para
levar a cabo un
proxecto hai que
ter cartas destinados ao mesmo.
"Os orzamentos
xa están pechados e con que
cartas se vai financiar o plano?", sinala.

Pavo, consentiu
en
receber as reAna Míguez:
presentantes da
'En países como Marcha 2000. Na
reunión, na que
Canadá eses
tamén estivo presente
Aurora
planos
Montes, tratouse
necesidade
a
fracasaron,
deste plano. Or~ nove de cada dez ganizacións feministas e sindicais
agresores
exixian unha lei
de protección de
acudian ali
testemu ñas ás
mulleres ameapara reducir
zadas
polos
agresores e un
as penas e
turno de ofício en
volvian reincidir" todos os xulga dos específico
para as muellres.
"Para levar a cabo estas demanA finais de Nodas son necesávembro do 2000 a conselleira,
rios cartas, como para criar fistras a mediación do Valedor do
calias especiais ou para estabeMANUEL ALONSO

Ana Míguez, presidenta do Centro de Estudios da Condición da
muller Alecrín, unica entidade, a ·
marxe de partidos e sindicatos,
con representación na Comisión
Autonomica da Muller, asegura
que se enterou do anúncio po1os meios de comunicación.
Amósase, ademais, escéptica
en canto ao fincapé da consellaria na recuperación dos agresores. "En paises como Canadá
xa se amosou que eses planos
· fracasan. Os agresores acudian
aos programas para reducir as .
penas e en nove de cada dez
casos voltaban reincidir", sinala.

Xa hai planos elaborados
Un dos pontos incluídos · na táboa reivindicativa da coordenadora galega da Marcha das Mulleres do 2000 era precisamente
a redacción dun Plano Galega
de Luita contra a Violéncia de

.Liberdades en excepción
Ás portas da yaleria S.argadelos de Pontevedra alguén enarbora un,
ha pancarta. E o venres 19 de Xaneiro e hai anunciada un acto onde
xentes da AMI e unha persoa da organización basca Jarrai van falar,
expoñer publicamente a sua visión da política e dos seus paises. Ao
pouco tempo un acto de debate está a piques de rematar nun linchamento. Horas an~es un xomalista, Pepe Reí, é detido en Donosti
porque se anúncia a bombo e platillo, ao estilo das acusacións sen
probas do macarthysmo, que as suas investigacións sobre corrupción
de xomalistas, é un sinalamento de vítimas de ETA. De nada vale
que nunc8: probara a Audiéncia Nacional t~les acusacións nun ante . .
rior xuizo, .porque Rei é asinalado por Luis del Olmo, aoque ter sido
obxectivo do. crime de ETA non o fai inocente sobre as acusacións
de corrupción que incluiu nas suas reportaxes Pepe Rei. Aos poucos
días entra a pólicia na sede ~a distribuidora de libros Zabaltzen, que
entre os seus repartos inclue un ocultado libro biográfico sobre o Rei
( tamén distribuiu materiais das editoriais Santillana e Alfaguara),
completando unha semana na que, so capa do antiterrorismo, se poñen en excepción liberdades fundamentais. •

lecer unha rede de pisos e casas de acollida. De onde vai sacar os cartas? A conselleira insiste moito en que se poden facer moitas causas con imaxinación e sen cartas, pero nos non
pensamos dese xeito", comenta
Lupe Ces. "Ademais, no papel
xa existen planos realizados, hai
un estupendo en Andalucia ou
mesmo o aprobado no Parlamento español en 1996. O que
fai falta é orzamento para que
sexa real e non un anúncio de
cara a gafiar o voto das mulleres ", engade.
Neste encentro entre as responsábeis do departamento de
muller e as representantes da
Marcha, López Besteiro propúxolles canalizar as suas demandas através da Comisión
Autonomica da Muller, o que
non aceitan porque, ademais
de ser un órgano consultivo
que se reuniu duas veces tras
a sua constitución, .non é representativo das asociacións que
traballan a prol da muller. En
calquer caso, na última reunión
desta comisión, celebrada a finais de Decembro, non se tratou o tema. "A elaboración do
plano foi unha demanda da
Marcha 2000 que se formulou
na reunión coa conselleira pero
da que non voltamos ter notícias", sinala Tete Pérez Pardo,
secretária da Muller da CCOO
e membro da comisión.
Pola sua parte, Lupe Ces sinala
que as representantes galegas
da Marcha continuan traballahdo de cara o vindeiro 8 de Marzo cun bloque de medidas relativas aos direitos laborais. "Para
isto consideramos que xa non
pode ,ser a conselleira a interlo- ·
cutara, senón que- se ten implicar todo o Gov,e rno en problemas como os das mariscadoras,
· as trinta e cinco horas semanais
ou a precariedade no sector textil", comenta Lupe Ces.•
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

AXunta di que ten intención de implantalos en ·todas as comarcas pero non fixa prazos

______ Que pasa cos Servizos Lingüísticos Comarcais?
-0- P. BERGANTIÑOS

Existian sete, pero este ano
xa non funcionan. Son os
Servizos Lingüísticos Comarcais. Cun novo director xeral,
Xesus Paulo González Moreiras, a Xunta decidiu non renovar o convénio que os financiaba. A Sociedade Anónima para o Desenvolvimento
Comarcal promete un novo
plano pero desde a Mesa califican a medida como outro paso no desmantelamento das infraestruturas de normalización.
Á hora de atopar unha explicación a respeito de porque a Administración decidiu suprimir estes servizos, en prensa da Dirección Xeral de Política Linguística
desenténdese e remiten á Consellaria de Presidéncia. En Presid éncia manteñen que se trata
dun asunto da Consellaria de
Educación -da que previamente
non se obtivo resposta- ou da
própia Sociedade para o Desenvolvimento Comarcal, instáncia

na que finalmente oferecen a
versión oficial.
Na Sociedade, que depende da
Consellaria de Presidéncia, sinalan que os Servizos Lingüísticos
Comarcais suprimíronse porque
a Administración está a estudar
un plano co que implantalos no
resto das Fundacións Comarcais. Indican que o documento
está en fase de redacción pero
non apontan nengunha data a
respeito da sua aplicación.
Sen embargo, unha das coordenadoras dos servizos..... Carmen
Nogueira, explica que o novo Director Xeral de Política Lingüística,
Xesus Paulo González Moreiras,
decidiu "pechar a billa" porque
"non estaba disposto a seguir dando orzamentos para que os xestionasen outros organismos, neste
caso a Sociedade Anónima para o
Desenvolvimento Comarcal".
Nogueira quéixase de que a Dirección Xeral non renovara o convénio "sen avaliar o traballo, sen

saber de nós ou donoso traballo".
Os servizos dependían fundamentalmente da Sociedade de Desenvolvimento e a relación coas próprias Fundacións Comarcais era
pontoal. "Se houbese vontade
-engade- a própria Sociedade
pode ria financialos", algo que se
pon en dúbida ao non existir un
prazo para posta en marcha dos
servizos en todas as comarcas tal
e como se ponta desde o gabinete
de prensa da Sociedade.
Foron criados no ano 1998 ,
através dun convéniO'entre a Dirección Xeral de Política Lingüística e a Sociedade Anónima
para o Desenvolvimento Comarcal, que depende da Consellaria
de Presidéncia. O documento
asinouse durante tres anos consecutivos, até o 2000, e nutria
os servizos das comarcas de
Bergantiños , Deza, Salnés, Tabeirós-Terra de Montes, Terra
de Trives e Terra de Celanova.

A Mesa pota Normalización Lingüística, que denunciou o peche,

sinala que a decisión se tomou
sen dar explicacións e sen que
houbese nengun tipo de informe
negativo ao respeito. "Se en nengun mo111ento a Xunta fixo público
nengun informe oficial no que se
avalie o traballo destes servizos
nestes tres anos, nen se valoren
as posíbeis razóns que aconsellan o seu peche, difícilmente se
pode explicar a decisión de facelos desaparecer -indica Concha
Costas, a presidenta da Mesa.
Resulta inconcebíbel que se gastasen durante tres anos millóns
de pesetas en botalos a andar e
en dinamizar o uso da língua galega nas distintas comarcas e que
agora non se renove o convénio
nen se garantan vias alternativas
de financiamento".
Desde a Mesa eren que a decisión é absolutamente arbitrária
e que non responde a nengun tipo de planificación nen de avaliación . "Non é mais que un paso máis no desmantelamento
das infraestruturas da normalización lingüística", di Costas.•

Axuíza condeou asua negativa afacer aPSS pésie ater desaparecido oservizo militar obrigatório

Catro anos de inabilitación para o insubmiso Mauricio Castro
-0-P.B.

Catro anos de inabilttación especial para cargo público é a senténcia que ven de dictar a xuiza
Enma González en Ferrol, para o
insubmiso galega Maurício Castro. A defensa de Castro vai apresentar un recurso no que se explica que a Administración incumpriu os prazos para chamalo a facer a PSS, un motivo polo que xa
foron absoltos outros insubmisos
na Coruña e Pontevedra.

cia, senón ao feito de super un
castigo legal aos obxectores de
consciéncia. "lsto demónstrao a
sua maior duración, a respeito da
mili, e a caréncia de calquer direito laboral ou sindical dos prestacionistas. Alén diso -comentan
desde a ANÁ- os prestacionistas
veñen ocupando postas que requ iren de personal cualificado".
A Fundación Artábria, que Maurício Castro preside na actualidade, tamén fixo público o seu

incondicional apoio ao insubmiso, "inxustamente condeado á
morte civil". O Patronato lembra
ademais que poderia ter solicitado que Maurício Castro cumprise a PSS ao servizo da própria
Fundación , algo que ambas partes "descartaron por completo
convencidos de que se trata de
un castigo para aqueles que durante as últimas décadas se negaron a facer o servizo militar".
Castro, engaden, "non é nengun

aelincuente inso.lidário, leva xa
máis dunha década de prestación social voluntária á comunidade lingüística galega através
do seu labor e entrega á causa
da normalización' lingüística". Pola sua banda, a ANA chama a
atención sobre o feito de que se
continuen condeando insubmisos
a fortes penas "en canto os responsábeis políticos do bombardeamento indiscriminado a base de
uránio sigan nos seus postas sen
seren nen sequer procesados".•

Non é novo que os insubmisos teñan que enfrentarse a distintas
penas ou resulten absoltos segundo o xuiz que estude o caso.
Pero no xufzo de Maurício Castro
chama a atención que a senténcia condenatória se teña producido unha vez que rematou o servizo militar obrigatório. Castro negábase a facer a PSS, pero a sua
defensa denúncia que a Administración incumpriu os prazos á hora de convocalo e que isa invalida
calquer proceso penal contra el.
Existe xurisprudéncia, na Coruña e en Pontevedra, que apoia
a absolución en casos coma este. Porén, nen a secretária incluiu na acta o que constituía o
principal argumento da defensa,
nen na senténcia se responde.
Desde a Asemblea Nacional de
Antimilitarismo explican "que isto impediu que o acusado gozase das garantias legais que a
xustiza española prevé".

Países
exentes
Moitas veces o nome dun pa,
ís, ou a denominación dos
seus habitantes, transforma o
seu significado dando lugar a
unha palabra nova.
Na maioría dos casos é doado
recoñecelo e comprender a
formación do novo significa,
do: un paraguaio, unha ameri,
cana, un canario son un (me,
locotón) paraguaio, unha
(chaqueta) americana e mais
un (paxaro) canario. O subs,
tantivo pérdese e o adxectivo
convírtese en substantivo.
Outras veces, mesmo recoñe,
cendo a palabra, resulta máis
dificil comprender o proceso.
Unha turca é familiarmente un,
ha bebedeira, mais ¿como che,
gou a evolucioñar o sentido?
Deberemos acudir a palabras e
expresións sinónimas como un,
ha curda ou be"ber coma un cosa,
co para decatamos de que lles
atribuímos aos pobos daquela
rexión xeográfica un hábito da
bebida fóra do común.
Do mesmo xeito, podemos
- chegar a recoñecer en turquesa
o mesmo adxectivo pero ¿co,
mo chegou a facerse substanti,
vo denominando unha. deter,
minada pedra preciosa? Pois,
sinxelamente, porque ela pro,
cede da zona de Turquía.

T amén podemos chegar a re,
coñecer en índigo (o no me da
cor) o adxectivo índico sen sa,
bermas que o motivo é que o
colorante se extraía de plantas
procedentes da India.
O que xa resultará moi difícil
será dexergar na palabra es,
cravo a súa orixe en eslavo. A _
palabra procede do latín me,
dieval sclavus, derivado de
sclavenus e este de sloveninus,
nome que se daban a eles
mesmos os pobos eslavos víc,
timas da trata escravista na
furopacfa-I-dm:i-e- M-e-di-a-. E, dende logo, resulta imposi,
ble recoñecer en gravata/gara,
vata (español corbata) a súa ofi,
xe en croata. Pois si: a través do
-francés cravate (e este dunha
- forma xermánica krawat, va,
riante de kroate) chegou a nós
a palabra, que orixinalmente
denominaba unha tira de pano
que os cabaleiros croatas ata,
ban de arredor do pescozo.

A PANARO

•
PrGSeGUen 05 COnCenfrGCIOnS GnfíenCOrGS. O Sábado 20 de Xaneiro ás 11 da mañá,
#

Maurício Castro pensa que por
parte da xuiz deuse unha "actitude desmesurada", agora que xa
non existe o servizo militar obrigatório, e indica que en casos
semellantes os xuices están solicitando o indulto.Tamén aclara
que a negativa a incorporarse á
Prestación Social Substitutória
non se debe a unha postura insolidária, como insinua a sentén-

O FÍO DA LINGUA

•

na Praza !e Galiza, en Compostela, a Coordenadora Galega para a Defensa dos Ríos convocou unha nova concentración contra os múltiples proxectos de encaros e minicentrais nos ríos galegas. Foi a duodécima mobilización
consecutiva realizada por COGADER, todos os Sábados desde o pasado mes de Novembro. Desta volta foron
as empresas que se adican ao turismo activo as que amasaron o seu rechazo ás presas que se pretenden construir e que segundo explican "ademais da destrución dos ecosistemas fluviais tam~n significan a eliminación do
principal activo nas suas ofertas de ócio". Estas empresas ven perigar o seu modo de vida e os pastos de traballo
que xeneran con unhas actividades compatibles cos demais usos dos ríos e respetuosas co meio. "Se queremos
que o turismo rural sexa unha fonte de recursos para as cada vez máis despovoadas aldeas, non podemos permitir entregar os nasos rios ás compañias eléctricas", engaden ao tempo que sinalan que "é a nosa abriga conservalos para que todos os cidadáns poidan desfrutalos e coñecelos, pois só se defende aquilo que se coñece".+

Mais debemos ter coidado en
comprobarmos axeitadamente
as palabras porque moitas veces
non existe a relación que apa,
renta co nome do país. Así a es,
cocia, un tipo de moldura, non
ten nada que ver con Escocia, a
xenebra non ten nada que ver
co cantón suízo, e un lapón non
é sempre un habitante da Lapo,
nia: pode ser unha forma ben
galega de denominar un
/ambón, un camellón·. +
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Primeiramente aumentou acota de pantalla e
posteriormente subiu oprezo do abono básico eanunciou ocámbio dos decodificadores

Canal Satélite Dixital
principal beneficiário da recepción pirata do seu sinal
-0- H. VIXANDE

Campaña de Nadal

A existéncia dunha tarxeta pirata decodificadora do Canal
Satélite Dixital permitiu a esta
plataforma de televisión aumentar significativamente o
número dos seus abonados
para, posteriormente, dobrar o
prezo do abono básico. O abono básico é a via empregada
polos defraudadores para aceder ao sinal do satélite para poder decodificalo -cunha tarxeta
adquirida ilegalmente no mercado. Agora, unha vez aumentada a cota de mercado, Canal
Satélite anúncia que substituirá os decodificadores por outros que non precisen tarxeta.

.O estoupido na venda de tarxetas pirata decodificadoras do
Canal Satélite coincidiu coa
campaña de Nadal desta compañia, que mantivo o prezo de
abono ao seu paquete básico
durante as páscuas, ainda que
nese momento xa tiña prevista
unha-importante suba. Rematado o Nadal, a dirección desta
empresa anunciou un incremento no prezo do abono básico que
chega case a dobrar o anterior:
pasa de 2.595 pesetas ás 4.995.
A compañia Canal Satélite Dixital anunciou que a medida ten
que ver co incremento no número de casos de pirateria do seu
sinal, pero matizou que era unha
medida comercial prevista de
antemán. Ainda que poda parecelo, hai que presumir que esta
matización non significa que o
aproveitamento da pirateria forme parte da estratéxia comercial
desta empresa para aumentar o
número de abonados.

Un garda civil amosa unha tarxeta pirata incorporada a un decodificador.

As principais prexudicadas foron
as outras duas plataformas dixitais
que operan no mercado español:
Via Dixital -através dunha emisión
por satélite- e Quiero TV -por via
terrestre, ainda que con siAal dixital. Estas duas plataformas pa..deceron unha recesión na afiliación
de subscriptores porque a maioria
da clientela optou a aderirse ao
Canal Satélite, ante a expectativa
de adquirir unha tarxeta pirata que
permitise aceder sen novas desembolsos a todas as canles do
satélite, incluidas as emisións por
billeteira, como o cinema ou o futebol do pagamento por visión.

Tanto os responsábeis de Via Dixital como de Quiero TV manifestaron a sua preocupación pola
existéncia de 300.000 tarxetas
pirata e pola perda da eventual
clientela que se abona ao seu
principal competidor. Por outra
banda, ademais das 300.000 tarxet~s pirata, existe un número
non determinado de persoas que
estarian a decodificar o sinal do
Canal Satélite Dixital através do
emprego de material informático,
prescindindo da tarxeta pirata.
Eis un exemplo diáfano de como a

pirateria está a significar un dos
mellares soportes cos que cantan
as novas tecnoloxias para pmpliar
a cota de mercado. A indústria informática conqueriu unha notábel
penetración no mercado en moi
pouco tempo foi pala proliferación
de programas pirata cuxo prezo de
venda legal era privativo e coa televisión dixital está a acontecer algo
semellante. Se non se pode sinalar
á irt.tústria informá1ica como impulsora da pirateria para aumentar o
mercado, tampouco se pode facer
no caso do Canal Satélite, pero o
benefício que obtivo é patente.

En calquer caso, é de agardar
que Canal Satélite conserve a
boa parte da clientela que se
abonou para decodificar ilegalmente o sinal das canles dos
paquetes superiores ao básico.
Unha razón para que os novos
abonados continuen subscritos

á plataforma ten que ver co alto
desembolso de cartos para adquirir a tarxeta pirata, que en
moitas ocasións supera as vinte
mil pesetas. Oeste xeito, a carestia das tarxetas constituiria
outro aliado de Canal Satélite
na sua expansión no mercado.
Durante o pasado outono Canal
Satélite comezou a emitir sinais
que desprogramaban algunhas
das tarxetas piratas, pero agora
vén de dar o último paso na loita
contra esta forma de pirateria e
anunciou que substituirá os decodificadores actuais por outros que
non precisarán tarxeta. A plataforma agardou a facer o anúncio
unha vez pasada a campaña de
Nadal. De telo feito antes , os
principais desmobilizados terian
sido as persoas que se abonaron
para facer uso dunha tarxeta pirata, xa que o cámbio do decodificador non será gravoso para a
clientela . Deste xeito , os que
mercaron a tarxeta pirata serán
os únicos prexudicados porque
terán menos tempo para amortizala. A principal beneficiária seria
esta platafonna, que primeiro aumentou a cota de mercado, agora está a consolidala e nun futuro
tentará que os subscritores estendan o seu abono a paquetes
superiores, toda vez que a tarxeta pirata non será efectiva. •
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Espallan atodo opaís aleitura nas aulas
dos textos de ANosa Terra denunciados por Francisco Vázquei

Os profesores de galego da Coruña
'contra o amedrenta mento'
A Francisco Vázquez incomodárao que un profesor de
galego do instituto Agra 1 reparti ra como comentário de
texto na aula un artigo de A
Nasa Terra no que se mencionaba a sua resisténcia
contra o topónimo da Coruña. As suas declaracións, realizadas no marco dun acto
anti-terrorista, teñen agora a
reposta. Os docentes de ga1ego de 18 centro s da
comarca lerán ou comentarán o texto en clase durante
a primeira semana de Febreiro. Ademais xa están enviadas máis de catrocentas cartas aos departamentos de
galeg o dos cent ros do país
para que se unan á iniciativa.
Nunha recente reunión os profesores de galega manifestaron
que se as declaracións do alcalde da Coruña buscaban un efeito de uamedrentamento" sobre o
profesorado, a mellar resposta
era amasar que os textos xomalísticos son unha ferramenta de
traballo habitual nas au las. O
texto da polémica titúlase A anémia dunha boa saude e encabezaba o suplemento Galega no
novo milenio, publicado por este
semanário en Novembro. Xunto
a este, os profesores tamén lerán A pax lingüística funciona,
un texto realizado no mesmo suplemento polo que fora presidente da Mesa pola Normalización, Xosé Manuel Sarílle. "Non
só danou a imaxe dos profesores de galega, senón tamén dos

Ninguén mandou retirar
o cadro supostamente
censurado en Vigo
Contra as informacións aparecidas na prensa, non houbo
censura sobre un cadro do
Decano da Faculdade de Belas Artes de Pontevedra, Xesus Hernández, que se exibia
na galeria Barcelos de Vigo.
Fontes da galería declararon
que o 092 apresentouse na
sala para informar da existéncia de denúncias e anúncios
por parte dalgun viciño de tomar medidas, pero nen mandou a retirar o cadro nen tanto a policía como a própria
sala abrigaron ao artista a
pór un veo sobre el. Oeste
xeito, foi o autor quen tomou
esta decisión. A presunta
censura do cadro, cun contido supostamente tan blasfemo como tantos outros, provocou un pequeno escándalo
en Vigo.+

O BNG demanda un
reparto das subvencións
non discriminatório

de história, xa que están xuntos
no mesmo seminário", sinala o
director dun dos centros de secundária da Coruña.
"Los alumnos del instituto coruñés Agra 1 dicen que una
profesora parodia a Vázquez
en clase". Este foi o titular publicado o 22 de Decembro en
La Voz de Galicia e que provocou a denúncia da docente de
galega Amparo Leis, mencionada no artigo como unha propagandista do BNG. Leis reclama unha indemnización.

Todos os profesores consultados sinalaron que os artigas
xornalísticos son habituais nas
clases de COU e que nengun
alcalde é quen de marcar o
que se debe ou non impartir.

Programación e
inspección
A CIG Ensino apoia a iniciativa
do profesores coruñeses e resposta ao presidente da CONFAPA da cidade, Xavier Ramírez,
quen sinalou que a leitura dos
textos era "facer o que a cada

un lle saia das narices dentro da
aula"· e que "non obedece aos
intereses pedagóxicos". "Debería saber que os departamentos
apresentan á dirección do centro unha programación asinada
por todos os membros na que
se recollen os contidos, obxectivos e procedementos que a Leí
estabelece para obter os obxectivos marcados; que esa
programación é enviada á Inspección Educativa e que tamén está disposición dos país
para consultala nos próprios
centros", din na central.+

A ANÉMIA DUNHA BOA SAÚDE
Segundo os últimos estudos da UN E CO, o
galego goza dunha boa saúde relativa. Quer
die r, non e tá no grupo das lfnguas a desapar cernos próximos anos. Pero a sua situación actual ándalle a mermar tantas forzas
(o uso descende alarmantemente entre os
novos) e as políticas que se lle aplican teñen
tan feble consisténcia que, ao tratar de que
vivan nunha harmonia fícticia (o bilingüismo social é imposíbel) galego e castelán, estase a condenar á anémia social, prelúdio da
sua presenza testimonial, ao primeiro.
Porén, o galega está ainda nunha boa situación para recuperarse, ten ainda músculos
sociais ahondo, treinados en séculos de defensa meduliana e vencedor xeneración tras
xeneración contra toda caste de lexislacións
e políticas impositivas. Seria lamentábel que
tendo por vez primeira na história unha le~
xislación que o protexe, se estivese, ao tempo, asinando a sua inanición social.
Só hai dous xeitos de superar ou seu lento
devalo, agachado en aspectos positivos como un maior coñecimento xeral pola grande
parte da povoación e unha recuperación como língua culta e literária que o situa á altura de calquer outro idioma moderno.
O primeiro é a conciéncia social de que o ga-

lego é útil e xa non só como basamento no
que se situa a nasa identidade, o ser o que somos, o situamos no mundo coma ''Nos'', senón economicamente. Falar en galego significa pensar en galega. AB ideas non só son as
que moven o mundo, senón as que crian riqueza. Nun mundo a cada máis intercomunicado (pero o mesmo de globalizado que nos
grandes impérios coloniais) só novas ideas,
singulares, teñen capacidade para competir
coas emanadas dos centros económicos do
poder. Galiza terá que puxar en comidos,
pois as redes de transmisión informativas serán semellantes en pouco tempo para todos:
as tecnoloxias mércanse, as ideas nascen. En
Galego podemos entendemos, ademáis, con
200 millóns de habitantes en todo o mundo.
O segundo aspecto é a necesidade de aplicar, de xeito positivo, a lexislación existente implicando ás diferentes institucións non
só no seu cumprimento, senón na promoción do espírito normalizador que debe impregnar á s9ciedade partindo dos diferentes
governos. E lamentábel ollar como son a
maioria dos concellos os que conculcan a
lexislación lingüística de xeito moito máis
sistemático ainda que o Govemo autonómico. É decepcionante escoitar aos concelle(
ros de pequenas vilas falar publicamente en
español, cando usan o galega a cotio , ao re-

vés do que ocurre cos políticos autonómicos.
Os concellos teñen un papel fundamental
na tarefa normalizadora e recuperadora do
galega, maiormente nas cidades por ser onde máis se está a degradar o seu uso e onde
se concentra a maioria da povoación. A
teima do alcalde coruñés, Francisco Vázquez, apoiado por unha parte do seu eleitorado" de pleitear para non respeitar o topónimo da Coruña é unha mostra de que hai
moitos galegas que, mesmo en cárregos públicos, son verdadeiros inimigos do idioma
de Galiza. Inimigos non por ignorácia nen
sequer por desleixamento ou autonoxo , senón por convicción política unida ao seu
benefício económico persoal, como pon de
manifesto Francisco Vázquez en todas as
suas declaracións. ~
Vamos entrar no século XXI e no Ano Europeu das Línguas no que o galega ten que ir
abríndose paso (nesta época resistir é desaparecer) entre os idiomas que compiten pola
primada social superando as barreiras estatais ou nacionais. O galego pode facelo se se
apoia ao xeito no seu fillo, o portugués. T rátase dunha decisión política vital, pero tamén dunha asunción persoal, como militantes do idioma, de cada un dos cidadáns. É
unha cuestión vital.•

Nunha rolda de de prensa
celebrada en Compostela o
Luns 22 de Xaneiro, o parlamentário Bieito Lobeira e
o secretário xeral de Galiza
Nova, Rubén Cela, denunciaron o reparto de subvencións po parte da consellaria de Famma. Segundo Lobeira estanse primando aos
colectivos vencellados aos
populares, xa que dirante o
pasado ano Novas
Xeracións, recebeu
2.300.000 pesetas da
consellaria, Galiza Nova recebeu 890.000 e
Xuventudes Socialistas,
ns.OOO. Cela e Lobeira
consideran que o reparto
de axudas ten que seguir
critérios obxectivos. Na
consellaria de Família
negaron tanto os critérios
partidistas como a diminución de fundos para as asociacións xuvenis. +

Fallan a favor dun bedel
da Universidade sen soldo
por unha manifestación
O xulgado do social número
1 de Compostela fallou a favor do traballador Joam Peres, que demandou á Universidade de Compostela por
pasar o mes de Novembro
sen emprego e soldo. A decisión do reitorado tivo lugar
pola participación de Peres
nunha manifestación contra
o informe Bricall no mes de
Maio do pasado ano. A razón
aducida estaba nunha falta
grave de deslealdade.
Segundo conta a
organización estudantil
AGIR, o reitor Dario Villanueva non contou co letrado da
universidade senón que
"contratou a un avogado laboralista que cobrou 70.000
pesetas por defender á Universidade". Peres,
actualmente bedel no Hospital Clínico, recebará o salário
asi como os direitos de cotización e antigüedade xa que
contra a senténcia non cabe
recurso.+
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Búscase criar unha bulsa de centos de miles de imigrantes irregulares sen direit9s básicos·

O governo de Aznar·impón
Unha Lei de.Estranxeria·que non se pode cumprir

O xuiz da Audiéncia
Nacional, Baltasar Garzón
interviu a empresa
distribuidora que reparte o
libro "Un rei golpe a golpe",
da revista que dirixe Pepe
Rei, Ardi Beltza. Non foi un
rexisto de Ardí Beltza e con
esta compañia o xornalista
detenido por Garzón
apenas ten outra relación
que a de encargarlle a
distribución dalguns dos
libros que edita. A
empresa, Zabaltzen, tamén
distribue libros de editoriais
como Alfaguara ou
Santillana. Segundo o
sumário, a intervención ·
busca localizar relacións
entre ETA e o xornalista
Pepe Reí .+

*CÉSAR LORENZO GIL

O PP cumpriu finalmente a
sua promesa eleitoral de mudar a Lei de Estranxeria que o
consenso dos demais partidos aprobara ao remate da
pasada lexislatura. A nova
normativa, que entrou en vigor o pasado 23 de Xaneiro,
está destinada a non se poder
cumprir. Estímase que entre
100.000 e 300.000 imigrantes
ficarán na clandestinidade,
abrigados a seren repatriados. Mais, segundo palabras
do ministro do Interior, Jaime Mayor Oreja, non se tomará nengunha medida de
detención masiva. -unha contradición que esperta sospeitas sobre·o real sentido da lei.
Os termos da nova lei situan tora da legalidade .un importante
continxente de estranxeiros e
fundan unha nova clase de indiví d u os no Estado español,
aqueles que .non teñen todos os
direitos recoñecidos na Declaración Universal dos Direitos Humanos, incluídos os de reunión,
folga ou manifestación, xustamente os máis vencellados coa
vida laboral dos indivíduos.
A lei, na teoria supón a repatriación dos estranxeiros irregulares.
Mais os custos desta última medida xa lle fixeron anunciar a Mayor que non repatriará masivamente. De feito, esta idea nunca
estivo r:ia mente do governo, que
descobre agora o simple poder
da ameaza e a indefensión dos
máis débiles da sociedade.
Baixo o epígrafe de buscar que
todos os imigrantes cheguen
cun contrato de traballo reside
unha entelequia por parte dos
lexisladores, xa que nengun estranxeiro chega ao Estado español para facer algo diferente
de traballar e, se fosen contratados, acabaríanse os seus problemas, incluída a dura separación familiar. Pola contra, o governo anunciou que prefire negociar con tres países: Ecuador,
Marrocos e Polónia, cotas de
mercado de traballo para cidadáns destes estados, facendo

Garzón interv_jn
a empresa basca
que distribue a biografia
do rei Juan ~arios

O PSC estuda
apresentar
unha moción de censura
contra CiU

A nova lei deixa os imigrantes sen papeis fara do direito de reunión.

asi máis complicado que os actuais irregulares consigan estabelecerse de forma legal.
Non se cansaron os membros do
governo de indicar que os emigrantes galegas e doutras partes
do estado só sairon para Europa
cos contratos de traballo asinados. Esqueceu o gabinete que
esta premisa non se deu en moitos casos, con persoas que traballaban clandestinamente até
que conseguian que o empresário os incluíse nos cadros se ben
non os expulsaban antes do país.

O medo e a fame
facilitan a explotación
/
Os comentários da oposición e
de expertos alleos ao PP céntranse en que os . cámbios na
lei facilitan a explotación e o labor das máfias internacionais.
Segundo a postura dos especialistas, parece léxico que unha gran bolsa de imigrantes
sen nada a perder poidan caer
nas mans do crime organizado

A.N.T.

para poder subsistir ou pregarse a calquera condición dos
empregadores para poder gañar algun diñeiro.
Outro problema engadido que
parece ineludíbel é o contáxio
das más condicións de traballo
aos traballadores regulares. Se
existe unha importante bulsa de
persoas que se oferecen aos
empresários por un salário máis
baixo có dos españois, sen necesidade de cotizar nen pagar
nengun dos seus direitos, ao
non existir estatisticamente, a lei
capitalista da oferta e da demanda desemboca rapidamente nun
abaratamento da man de obra e
na precarización xeral dos asalariad os. Non en van, · moitos
empresários de sectores dependentes da man de obra foránea
(por ser máis barata) denunciaron que esta lei ponos na ruína,
non porque o nivel de desemprego no Estado sexa cero, senón porque os seus benefícios
estaban substentados no abuso
dos seus empregados.

Os abandonados
da folga de fame
A reacción dos grupos de imigrantes máis concienciados, esp_ecialmente nas zonas de maior
preséncia de estranxeiros, como
Cataluña, Valéncia, Madrid, Múrcia ou Almeria, non se fixo esperar diante da reforma legal. En
Barcelona 400 imigrantes iniciaron o pasado Sábado, 20, unha
folga de fame na igrexa de Santa
Maria de Pi, para exixir que se
regularice a sua situación. Diante
da protesta, poucos españois se
sentiron solidarizados, asustados
constantemente por uns médios
de información que non paran de
considerar a chegada de estranxeiros sen papeis como un problema, non de orixe económico
internacional, senón de orde pública e competéncia laboral, o
primeiro paso para que se desenvolva a cobra do racismo e a
xenofóbia, outra lousa máis para
os que pasan mil perigos para
atapar na Europa do benestar o
xeito de se manter vivos.•

Casarriba

EULOXIO R RUIBAL

sexo, a mullere o crego
-Xosé Chao Rego

Casarriba
Eulóxio R. Ruibal.

Para os socialistas, o
governo de Jordi Pujol é
máis censurábel que o de
Manuel Fraga, a xulgar
pola iniciativa que estuda
o PSC e que consistiria na
apresentación dunha
moción de censura contra
CiU. Ainda que a decisión
parece firme, o chefe dos
socialistas cataláns,
Pascual Maragall, decidiu
pospor de momento esta
iniciativa. A decisión
tomada por Maragall
coincide coa que
adoptaron recentemente
os socialistas bascos
contra o governo de
lbarretxe. Oeste xelto,
queda claro que para o
PSOE, o que serve para
Catalunya e para Euskadi
non serve para Galiza, a
xulgar pola decisión do
PSdeG de non censurar a
Fraga e criticar a moción
que val apresentar o
BNG.+

Comem a reparación
do Tireless
Un informe de expertos
británicos en seguridade
nuclear serviu á Armada
Real para comezar de
imediato a reparación do
submarino Tireless,
atracado no porto de
Xibraltar. O Ministério
español de Asuntos
Exteriores non conqueriu
que os técnicos do
Consello de Seguridade Nuclear supervisasen os
traballos. A autorización
partiu do ministro principal
do Peñón, Peter Caruana,
e reparación que se leva a
cabo consiste na soldadura
dunha tubería do sistema
de reparación. Alguns
activistas antinucleares
advertiron que se trata
dunha operación de
máximo risco e que unha
fuga significaría emitir ·
nunha radiación mortal
nunha zona moi estensa. +
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O Playd Cymru é hoxendia unha alternativa de governo en
Gales. Correpóndese este feíto co sentimento nacionalista
da povoación?
A maioria da povoación está
interesada no desenvolvimento
económico do país. Sempre
houbo un sentimento nacionalista que, primeiro, se manifestaba nos deportes. Hoxendia a
tendéncia poi ítica seg u e esa
dirección. Esperamos que nun
futuro próximo, ademais de xogar contra España, xogaremos
ao futbol contra Galiza. Vivimos situacións semellantes e
ternos os mesmo direitos, sexa
respeito aos governos de Londres ou Madrid.

Que significa para Gales ter
unha Asemblea Nacional? Cal
é hoxendia o nivel de autogoverno?
A Asemblea Nacional é un primeiro paso para desenvolvernos como unha sociedade própria, un foro no que se exerce a
democrácia e a capacidade de
0
~ decisión. Garante que se escoi~ te a nasa voz e avala as nego.:( ciacións con Londres. Actualmente Gales ten competéncias
sobre os seus próprios asun* A . ESTÉVEZ
tos, pero carecemos das competéncias lexislativas e fiscais
Hai dous anos o Plaid Cymru xogou un papel relevante na camdas que gozan Escócia e Irlanpaña para a devolución dunha cámara lexislativa ao país de
da do Norte. Queremos conGales. Hoxe conta con dezasete deputados dos setenta desta
querilas para chegar ao mesmo
Cámara e con moitas posibilidades de incrementales nas vingrao de autogoverno.
deiras eleicións deste 2001. O eurodeputado por este partido,
Eurig Wyn, participou na recente reunión en Compostela do lnQue expectativas ten o seu
tergrupo de Nacións sen Estado, e ali falou do nacionalismo
partido nas vindeiras eleigalés, do papel do Comité das Rexións da UE, do que formou
cións galesas?
parte, e da auséncia de sentimentos anti-ingleses no seu país.

Efectivamente, nunca perdimos
o poder lexislativo. Mantívose
desde sempre e mesmo cando
pasamos a depender de Inglaterra o conservamos. Pero desde que ternos o noso próprio
parlamento, transferí ronsenos
unha série de matérias relativas
á capacidade de facer leis e tam é n o poder executivo. Evidentemente, hai cuestións nas
que a nosa capacidade de xestión está limitada. Carecemos
dun órgao que decida sobre po1ítica internacional e de capacidade de xestión dos impostós,
pero si ternos competéncias en
educación e cultura.
·

Até 1945 mantiñan o seu próprio sistema educativo, pero
apartir de aí, o parlamento
británico optou por unificar
critérios. Esa reforma afondóuse ainda máis co governo de Margaret Tatcher. Pódese falar dun proceso de
asimilación?
Non se pode talar dunha grande
asimilación por mor dos cám0 bies no sistema educativo. De
4'. fundo mantívose o modelo, saz bre todo na educación secundá~
<
ria e universitária. Desde 1979
até 1997 houbo un longo período de governo conservador que
provocou unha alienación da
*PAULA CASTRO
cultura e dos ideais lingüísticos
da sociedade escocesa. A cuesO Partido Nacionalista Escocés (Scottish National Party) obtitión é que realmente en Escócia
vo representación institucional na cámara británica, por vez
as decisións adoitábanse adopprimeira, en 1945. Pero o seu ascenso foi realmente espectatar de forma colectiva pero Thatcular nas eleicións de 1997, nas que obtivo o 22% dos votos.
cher propuxo un novo modelo
Coas suas demandas independentistas conseguiu que nese
moi individualista que provocou
mesmo ano se celebrara un referendo que permitiu devolver a
un ponto de inflexión tanto no
Escócia o seu parlamento. Neil MacCormick, vicepresidente
sistema educativo como nos oudo PNE, profesor, eurodeputado e res onsábel de .Asuntos Letros. Escócia e Gales defendían
gais do partido, que viu á Galiza como membro da mesa do ina sua própria identidade, pero o
tergrupo "Nacións sen Estado", explica como foi esa evolugoverno conservador que Thatción e cales son as suas principais demandas no seo da UE.
cher presidia promoveu, durante
o tempo que estivo no poder un
Escócia ten o seu próprio sispoder xudicial pero que capasilE~nciamento dese sentimentos
cidade de autogoverno ten?
tema lexi ~lativo, o seu próprio
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Gales sempre foi un bastión do . grupos rock supervendas como
laborismo, coa maioria que da
Manic Street Preachers, Cataun 60% dos votos. Agora 0
tonia e Superfurry Animals. PóPfaid Cymru é a segunda fordese dicer que existe un rexurza. Nas eleicións á Cámara de
dimento.
Londres, ainda que optimistas,
sabemos que é difícil superaDe volta á Europa, para cando
1os, pero nas eleicións á
unha reforma do Comité das
Rexións?
Asemblea de Gales, s~gundo
os dados que manexamos, podemos chegar a ser primeira
Traballei no Comité das Rexións durante seis anos, un
forza.
tempo no que loitamos para re. formar o Tratado de Maastrich e ~
Traballo en Europa
incluso o de Amsterdam, no Cales son os temas que lle
sentido ~n que canonizan un
preocupan no seu traballo en
determinado conceito de subBruxelas?
sidariedade na relación entre as
institucións europeas e os estaA miña responsabilidade é medos membros da UE. Nós quellorar asuntos culturais, esperemos que esa mesma relación
cialmente o caso das das línse de entre as institucións e un
guas minoritárias, taladas en
nível máis baixo, é dicer, coas
Europa por cuarenta millóns
rexións, e incluso cos municíde persoas. Queremos campios. Tras ver o que pasou en
biar a situación e iniciamos unBósnia e Kosovo, coido que aos
estados europeus non lles queha campaña para que se garantan os direitos lingüísticos a
da máis remédio que apostar
pala Europa dos Pavos.
través dunha base legal. Hai
que quebrar as prácticas dos
Por último, existe un sentimen- ,_
Estados que se negan a recoto anti-ingleses nos galeses?
ñecelos, é o caso da Franza
cos bretóns, ou de Grécia cos
Levámonos moi ben. Cada vez
macedónios.
máis ingleses afíncanse en Gales e incluso militan con candiXa que se refire aos direitos
daturas no Plaid Cymru e aprenlingüísticos, que acontece
con Gales?
den galés. Coido que se integran ben porque ven en Gales
No conxunto do país unha meunha alternativa democrátic·a
dia dun 15% da povoación tala
coas minorías, que garante ungalés e no Norte chega ao
ha xestión boa para o país, moi
diferente á dinámica inglesa,
80%. Nas zonas rurais o idioma galés é maioritário. Nos úlcunha s·ociedade basicamente
timos anos o galés vai a máis
de direitas, non respetuosa coas
minorías, falernos dos conservae, en canto á xuventude, está
serv1ndo de moito a difusión de
dores ou dos laboristas.+
1

e demandas durante o máximo
de tempo posíbel.

Esa alienación cultural afondou a perda de falantes do gaélico escocés?
O principal golpe para o gaélico
foi a emigración masiva de talantes a Canadá no século x1x.
Lego, ao longo do século xx e
especialmente a mediados do
mesmo, houbo unha tendéncia
xeral, entre as famílias que utilizaban como língua materna o
gaélico a non educar aos seus
tillos nela porque consideraban
que o inglés era unha língua
que servia para promocionarte
de cara ao futuro. No caso da
miña família, mesmo meu pai
ou a miña nai, que foran educadores desa língua para outras
persoas, non querían que se talase esa língua dentro da sua
própria família, senón o inglés
porque entendian que asi nos
abrian as portas.

O Scottish National Party ten
experimentado un medre espectacular. En que medida influiron as suas demandas para acadar máis cotas de autogoverno?
A nosa é unha forza que tende
a medrar pero que non está ainda governando, senón que é líder da oposición. Ternos só 35
escanos fronte aos 53 do Partido Laborista o que nos dá esperanzas de cara ao futuro de cara
a gañar as próximas eleicións.
Pero ao igual que sucede co
BNG, ao talar das eleicións a nível estatal, sempre a participación é moito máis reducida. O
principal papel do SNP foi conseguir unha descentralización
administrativa, que unha série
de competéncias fosen delegadas ao estado escocés e xa con_

Tony Blair, conseguir ademais
unha descentralización legal e
lexislativa.

Que capacidade ten Escócia de
facer escoitar as sua voz nas
institucións comunitárias?
Hai unha lista independente para Escócia, distinta da do Reino
Unido, para as eleicións ao parlamento europeu e ternos 8 representantes en total. Nós q!Jeremos conseguir esa pequena
porcentaxe que nos separa dos
laboristas e acadar unha maior ..
representación, pero o certo é
que todos os partidos deciden e
defenden ao unísono as cuestiÓns relativas a Escócia como
nación, xa teña relación coa
pesca ou con calquera outro
asunto que nos afecte. lso, á
vez, únese ao feito de que todas
as formácións políticas nacionalistas provintes de Flandes, de
Catalunya, de Galiza ou do País
Basca únense e constituen un
pequeno reducto que cada vez
ten máis poder e que representa
o ideal das minorías.

Os povos teñen representación efeitiva no Comité · das -..
Rexións?
O que acorre co Comité das
Rexións é que se .trata máis
dun comité dos estados, porque
sonesl'E:rs quen deciden que representantes envian e ·a representación é proporcional, ao
igual que ocqrre co parlamento,
só que hai--a.metade de membros, de forma que un reparto
realmente i-nxusto. Desde a
perspeitiva do estado español a
pr.ioridade agora deberia ser
que se modificara o sistema
eleitoral para que cada unha
das nacionalidades históricas
puidera elixir aos seus próprios
representantes.+ ·
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Nos primeiros dias de presidéncia retirou fundos da escala pública eda planificación familiar

Bush comeza a pagarlles
os favores aos 'intereses especiais'
boración económica coas organizacións estadounidenses de
apoio á planificación familiar en
países subdesenvolvidos. Oito
anos despois, Bush repetiu o
xesto, mais ao revés. Este ano,
todas as institucións adicadas á
difusión de medidas contraconceptivas e prática do aborto, ficarán sen fundos para a sua actividade exterior.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

George W. Bush non esperou
nen 48 horas para impoñer o
seu particular estilo de governo
na Casa Branca. Cunha rigorosidade tora de dúbida coas
suas promesas eleitorais, o novo presidente estadounidense
deu pasos definitivos en apoio
dos "intereses especiais" que
financiaron parte da sua campaña, empresas e grupos de
presión, de tendéncia conservadora, que agora queren colleitar os froitos da sua axuda.

Desde as organizacións proabortistas , esta decisión é un
primeiro paso na carreira contra a interrupción do embarazo
nos Estados Unidos. As igrexas e grupos antiabortistas,
que viviron na sombra na época demócrata, saíron con forza
á rua na toma de posesión de
Bush e recadaron os primeiros
tributos lago dunha forte campaña ao seu favor. Este grupo
de presión é un dos máis influentes no novo deseño político norteamericano; non en
van, o candidato a fiscal xeneral é John Ashcroft, un dos líderes deste movimento.

O gabinete presidencial empezou con folgos o seu novo
mandato. Se ainda o Senado
non ratificou a vários dos secretários do governo, os departamentos que xa poden operar
adiantaron rapidamente os
seus proxectos para os vindeiros meses. A rápida actuación
de Bush ten dous motivos. Por
unha banda, quere extinguir a
lembranza dos anos de Bill
Clinton a base d,e ocupar espácio nos médio.s informativos.
Pala outra, quere probar a reacción da opinión pública perante as suas medidas, chamadas a seren controvertj_das.
A reforma educativa republicana
vai ser o gran tema de debate
da sociedade norteamericana a
partir desta semana, lago das
explicacións sobre o proxeoto
de Bush para impedir o fracaso
escolar. O presidente pretende
exixir das escalas públicas un
informe de produtividade en forma de aprobados para que poidan manter os seus fundos.
Coa nova lei, o governo pode
retirarlle o diñeiro a unha escala
para dárllelo aos pais dun aluno
suspendido, se nesa escala non
sé conséguiu un bon rendimento no prazo de tres anos.
Ese diñeiro, os denominados
bonos escolares (school vouchers), beneficiaria as escalas
privadas, que recibirian deste
xeito os alunas dos centros pú-

George W. Bush pretende facer esmorecer o recordo de Bill Clinton. Na foto, ambos os
dous antes do relevo na Casa Branca.

blicos prexudicados. Asi o denunciaron os sindicatos de profesores dos estados, que reclaman que as medidas na busca
de reducir o analfabetismo e
mellorar o nivel educativo das
crianzas e adolescentes se faga através dun maior investimento en médios e mestres
neses coléxios. Mais desde o
ensino particular, especialmente desde as congregacións relix i os as, a reforma vese con
bons ollas, xa que permitirá re-

frotar moitos coléxios con déficit e incluso abrir éstratexicamente novas centros naquelas
zonas onde a escala pública
non alcance os obxectivos governamentais.

O xogo do aborto
Os republicanos non esqueceron que a primeira medida de
Bill Clinton, cando tomou posesión do cargo de presidente, en
1993, foi a de reanudar a cola-

Visto o xeito de comezar a governar, a excesiva preséncia
dos "intereses especiais" alertou a médios de comunicación
e p.olíticos, incluso dentro do
próprio grupo republicano. O
senador John McCain, un dos
máis importantes referentes
dos conservadores, chamou a
atención sobre esta problemática e solicitou que nesta lexislatura se cámbie a lei eleitoral
para impedir que grandes empresas ou minorias privilexiadas "impoñan os seus critérios
cando se fala da saúde ou doutros asuntos básicos para os cidadáns deste país." McCain
advertiu asi a Bush, que alén
das suas próprias decisións,
boicoteou o derradeiro pacote
de normativas de Clinton, entre
as que estaban várias iniciativas para impedir a tala de bosques, aumentar os gastos das
empresas en seguridade no
traballo e incrementar o control
sobre a salubridade da carne.•

GUSTAVO LUCA

Ao poder colonial sobráballe Kabila
Laurent Desirée Kabila propuxo as transna,
cionais do petróleo, os diamantes e os minerais
estratéxicos un acordo de Estado que superase
as concesións persoais da familia de Mobutu.
Dende esta perspectiva, Kabila fundaba o pri,
meiro Estado independente do Congo, se
considerarnos que a colónia belga (a miña fin,
ca no rio Congo, chamábaa o Reí Leopoldo)
pasou do virreinato a un govemo local sen
poder, subsidiário de intereses belgas e &anee~
ses. Cal é logo a razon de que Estados Unidos
cualifique o govemo de Kabila, amigo e com,
pañeiro de Lumumba, o lider da independén,
cía congolesa torturado a marte polos belgas,
de anti,demcrático e celebre a sua morte?
A proposicion de Kabila ás transnacinais
consistía en regular a explotación dos recur,
sos do Congo. Franza e Belxica entenqeron
que sobre ese trato de mínimos, Kabila esta,
ba no bon camiño para construír un Estado,

dominar o território do Congo e, de a pouco,
acadar maior independéncia.
Os servizos secretos franceses pagaron a pou,
cos dias da entrada de Kabila en Kinsasha a
Luanda Bululu, un lugartenente da revolta
contra Mobutu, que organizou a resisténcia
armada contra o novo govemo. En nome da
democrácia, claro.
En axuda de Kabila acudiron Angola, Nami,
bia, Sudán e Suláfrica. Mandela abriu unha
fronte diplomática e reclamou dos paises con
direito a veto na ONU que permitisen ao
Congo superar a dependéncia colonial.A
fronte colonial xiraba arredor das pro,france,
sas Ruanda e Burúndi.
Sitiado pola guerrilla colonial de Luanda
Bululu, por unha parte, e pola oposición de
Etienne Tshikiedi no interior (definida polo
seu lider como direita nacionalista fronte ao

.- l

socialismo de Kabila), o novo govemo de
Congo comprometeuse co Banco Mundial ao
pago da débeda e abriu o país a programas de
sanidade e desenvolvemento intemacionais.
Sitiado outravolta polos mesmos poderes co,
loniais que o exiliaran durante trinta anos,
acusado polos franceses de masacres nos
campos de dos refuxiados hutus para coartar
a sua fronte internacional, Kabila a penas
puido comezar unha politica agrícola de sub,
sisténcia que os norteamericanos considera,
ron unha agresión contra os compromisos li,
berais. Entre desputarlle aos franceses unha
reserva importantísima de matérias primas
ou negarlle a Kabila a opción da indepen,
déncia, a CIA preferiu o segundo na con,
fianza de que o primeiro obxectivo estará
máis próximo nun Congo colonial que no
mesmo pais convertido en Estado indepen, ·
dente cun político coma Kabila, de xinea so,
cialista, no Govemo. •

-~

Oxuíz Guzmán
interroga a Pinochet
O que parecia imposíbel hai
menos de tres anos, o interrogatório dun xuíz ao
ditador Augusto Pinochet, tivo lugar o pasado Martes 23
de Xaneiro, en Santiago de
Chile. Lago de moitos
problemas burocráticos e drversos atrancos por parte
dos defensores do xeneral, o
xuíz Juan Guzmán
conseguiu sentar diante do
militar e facer as primeiras
pesquisas sobre o sucedido
na "caravana da marte", asasinato e desaparición de
máis de 70 persoas a mans
do Exército nos primeiros
anos da ditadura. De cara ao
futuro, só falta saber se
Pinochet conseguirá poñer
ao seu favor as probas médicas ás que se someteu, para
confirmar que o militar será
xulgado por esta causa nos
próximos meses.•
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Israel racha coa comisión
gue investigaba a lntilada
Ehud Barak, primeiro
ministro israelí,
considerou desde o princípio que a Comisión
Mitchell se excedia nas
suas atribucións á hora de
investigar as causas da Intifada. Asi que o pasado
Domingo 21 de Xaneiro, en
vísperas dunha nova negociación cos palestinos, decidiu retirarse da mesma.
A dúcia de diplomáticos
que formaba a comisión e
que estivo en Xerusalén
durante vinte días decidiu
suspender a sua misión
tras o boicoteo do governo
israeli, disconforme coa
entrevista que este grupo
mantivo a mediados de
mes co xefe da xerarquia
eclesiástica musulmana na
cidade. O abandono da misión tamén ten outra explicación na recente incorporación de Bush ao governo
estadounidense. Na que se
presume unha nova negociación frustrada, Barak
percura unha mensaxe que
levar ao seu eleitorado de
cara ás eleicións do,
vindeiro 6 de Febreiro. •
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Manifestación pola mor1e
de dous cubanos
no tren de aterraxe
dun avión británico
Milleiros de cubanos
manifestáronse o Venres 19
de Xaneiro dian~da Oficina
de Intereses de ashington
na Habana para protestar
pala marte de dous mozos
que intentaron sair da illa o
24 de Decembro do 2000 no
tren ·de aterraxe dun avión
da British Airways. Os xóvenes, ambos de quince anos
de idade, cairon conxelados
perta do aeroporto de Gattwick, en Londres, o 25 de
Decembro. A Federación Estudiantil Universitária, convocante da manifestación, considera que a Lei de Axuste
Cubano de EEUU provoca a
presión sobre os habitantes
da illa para sair da mesma e
causa centos de mortos. •
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Polémica
na Faculdade
de Químicas
Na páxina 16 do exemplar de 11
de xaneiro de 2001 de "A Nasa
Terra" aparecía unha crónica referente a un concurso para a dotación dunha praza de Profesor
Axudante no Departamento de
Enxeñería Química da Universidade de Santiago, calificado sumariamente de "escandaloso".
En atención aos lectores de ANT
créame na abriga de formular algunhas precisións ao respecto. A
Universidade de Santiago de
Compostela tense dotado dun
procedemento democrático,
aberto e transparente para a se1ección do seu Profesorado. O
proceso concursa! inclue unha
valoración de méritos, perfectamente regulamentados, así como unha fase de presentación
públic? que supón unha auténtica innovación no sistema de selección do profesorado universitario en España. O propio regulamento incorpora garantías suficientes en defensa dos candidatos que se consideren inxustamente valorados, asegurándolles
a tramitación
das súas reclamación s
perante un ha Oúnico
comisión independente de "escan'dalo" que
máximo nivel. de momento
De non se
sentiren satis- existeéo
feitos, os conintento de
cursantes que
se sintan de- vulneración dos
fraudados poprocedementos
den recorrer
ainda ao am- de resolución de
paro da Xunta
conflictos
de Goberno
da Universida- legalmente
de e ao Valeestablecidos,
dor da Comunidade Univer- que rixen para
sitaria. Un sis- todos.
tema de garantías, como
pode observarse , obxecti vo , minucioso e
aberto a calquera reclamación .
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agora recorrido) e que decidise
dalo á publicidade en lugar de esperar ao dictame da Comisión de
Reclamacións, órgano encargado
de dirimir o conflicto. ¿Sería excesivo cualificar de precipitada e
irreflexiva tal actuación, para non
ter que recorrer a palabras maiores como irregularidade procedimental, descortesía académica
ou deslealtade? . Reflexión que
me fago por non falar da consideración que me poida merecer o
intento de interferir, mediante a
difusión e a politización, dun procedemento regulado transparente e obxectivo. Esta actuación é,
na miña opinión, especialmente
reprobable cando ven protagonizada por un cidadán investido da
autoridade que lle confire a propia institución universitaria, chámese Presidencia de Comisión
ou Decanato.

A praza á que se retire a crónica
de referencia está nestes momentos pendente de resolución
por parte da Comisión de Reclamacións, órgano absolutamente
independente da Comisión de
Selección. Poderán comprender
os lectores da súa publicación
que non é lexítimo nestas circunstancias, e por suposto non é a miña intención, entrar a argumentar
o fondo da noticia, nen tan saquera intentar clarificar unha información tan confusa e inexacta como
a que serve de base ó artigo.

Na última parte do artigo infórmase da posta en marcha da titulación de "Enxeñería Ambiental" e en particular do apoio recibido por parte da Administración para facilitar á súa implantación. A redacción do artigo induce ó lector á conclusión que
a decisión unánime por parte da
Comisión de Selección antes
comentada, debería interpretarse como unha contraprestación
colectiva á creación da titulación da cal fun nomeado Director por parte do Rector da Universidade. Obviamente, Sr Director, considero as insinuacións verquidas no artigo ofensivas pan~ os cinco membros
da Comisión calificadora e en
todo caso, despreciativas dos
procedementos de selección
académica dos que se dotou a

A orixe deste enfrontamento que
mereceu a atención do seu semanario parece estar, Sr. Director, na publicación no taboleiro de
anuncios da Facultada de Química dun voto particular do presidente da Comisión de Selección,
profesor Xosé Manuel Navaza,
previa á súa remisión á Comisión
de Reclamacións. Un voto particular constitúe, por suposto, unha manifestación lexítima da discrepancia; o que tal vez sexa menos comprensible é que este voto
particular do profesor Navaza
constitúa un trasacordo con respecto ao seu voto previo na Comisión de Selección (favorable
por unanimidade a9 c ~~9)9.8:to

A crónica de ANT está inzada
de inexactitudes e imprecisións
que permiten confundir a un Vicerrector co Xefe da Sección de
Profesorado, calificar de "colaborador da Xunta" a un Profesor
da Universidade de Santiago e
recoller como indiscutibles opin ións parciais. Este modesto
profesor se reserva a seu dereito a informar, opinar e chegado
o caso a discrepar de procedementos ou persoas, unha vez
que se coñeza o dictame dos
órganos competentes da Universidade; mentres tanto prefire
adoptar unha prudente postura
de discreción. Son as regras de

c%.A.A~

Aos políticos
sobre as vacas to las

Suso Sanmartin

xogo, e en democracia as regras do xogo sano todo.
O único "escándalo" que de momento existe, ao meu xuizo, é o
intento de vulneración dos procedementos de resolución de
conflictos legalmente establecidos, que rixen para todos, e a
manifesta irresponsabilidade exhibida por parte dos informantes
internos e os voceiros externos,
coa pretensión evidente de politizar un procedemento de selección e de fiscalizar un proceso
que canta xa con fiscais de oficio, fóra de toda sospeita e de
calquera interese no conflicto.•

XoÁN M. LEMA RODICIO
CATEDRÁTICO
DE ENXEÑERIA QUÍMICA

Reina unha grande confusión sobre a Encefalopatia Esponxiforme
Bovina, o chamado Mal das Vacas Tolasque ameaza con se converter nunha das crises sanitárias
mais saliantábel de princípios de
século. Dicia que reina unha
grande confusión polo descoñecemento que ternos todos sobre a
mesma doenza. Asi, a relación da
enfermidade bovina co home detectouse por vez prirneira, no Reino Unido no 1994 escomenzando
a aparecer os primeiros casos de
Creutzfeld Jakob, que é asi como
se chama a
enfermidade
nos humanos,
pois anterior- Propoño un
mente a esta
data a incidén- modelo de
cia en humaGandeiria
nos era escasísima. Foi en- Ecolóxica
tón cando se baseadona
relacionou co
consumo de alimentación a
carne de vaca.
base do leite da
Por que se comenzou a ali- nai edespois
mentar as vaexclusivamente
cas con pensos de fariñas abase de herba,
animais sabendo que se trata comosefixo
de hervíboros, toda avida.
o que a xuizo
dalgúns científicos é unha
"provocación fisiopatolóxica". E ·a
grande pregunta: outras espécies
como parcos, polos ... non van desenrolar a Encefalopatia Esponxiforme? Non se coñece caso algun, pero, é porque non se investigaron nestas especies ou ~ porque non son sensíbeis a esta enfermidade? Porque é claro que foron alimentadas con pensos feitos

1

O tren só tardou

80 anos en entrar
na Galiza despois
da inauguración da
primeira liña
peninsular. A
proposta de Guiña
de viaxar en hora e
meia entre A
Coruña e Vigo non._
soa a futuro senón
1 a ese pasado.

,..

A marea de
pornografía que
nos invade,
deciase en 1975.
Agora xa é o
calvário da censura
que nos angúria.
Que llo pergunten
á Xesus e á
Dolorosa.

T~ria

do
nacionalismo

galego

use.

alicero teóric · do lfloso
iscurso nacionalista·
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Ao rematara
Guerra Fria, a CIA
publicou probas
irrefutábeis
(parvadas,
levounas o vento)
de que Mao era
pederasta, Brecht
pegaba á sua
compañeira e
Sartre non se
lavaba. Carlos
Casares entérase
agora.

O atentado da
ETA contra Melitón
Manzanas
chamárase
Operación Sagarra.
Sagarra é mazá en
euskera.

Despois do
atentado, Franco
declarara Estado
de Excepción por
1 meses para mallar
1 nunha chea de
1 xente en

1
1
1
1
1
1
1
1
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comisarias e
cuartelillos.
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con fariñas de animais, polo menos ate a sua proibizón.
Tamén semellan claras as dúbidas que existen sobre os materiais de risco, (en princípio o cerebro, o miolo, a asadura... ) pero segundo a Ministra de Sanidade hai
que ter coidado co espiñazo, o
que segundo os expertos non está
desencamiñado, apesares de que
non esteña regulamentado ainda
pola Comunidade Europea.
Esta crise vai supoñer para Galiza o seu afundimento económico, se non se tan as causas ben.
Ternos que dar outra imaxe moi
diferente á oferecida pala Xunta
cos enterramentos de Mesia, as
incineradoras sen licéncia ...
Fronte á gandeiria intensiva na
que se primou a utilización dos
pensos para o aceleramento do
crecemento e tacemos máis
competitivos, propoño un modelo
de Gandeiria Ecolóxica baseado
na alimentación a base do leite
da nai e despois exclusivamente
a base de herba, como se fixo toda a vida. lsto vai ocasionar o incremento dos costos pero coido
que a povoación estará disposta
a asumilo por mor do risco que
supón o modelo de explotación
gandeira actual. A isto haberia
que engadir o investimento por
parte da Xunta en investigación
na búsqueda dun médio de diagnóstico para localizar a doenza
nos animais vivos, o que permitiria a aplicación sistemática e periódica de Test para localizar a
doenza, evitando o sacrifício innecesário e a ruina de moitos
gandeiros. lndubidabelmente estas duas medidas levarian a recuperar a confianza do consumidor
e polo tanto da nasa economia.
Precisamos que ministros e
conselleiros talen menos e escoiten e fagan mais e o que fagan que esté ben feito. +

MA.NuEL MAÑÁ GLEz.
Se Aznar lle dá
PROFESOR COLABORADOR
DA UNIVERSIDADE DE LEÓN
unha medalla a
Manzanas con todo
AGIR e a presenza
o que se torturara
no seu nome antes informativa
O passado 23 de Setembro, após
e despois da
dous dias de Assembleia NaOperación Sagarra, cional, ficou constituida em Compostela a organizac;om estudantil
será porque quer a AGIR. A constituic;om de AGIR foi
o resultado final do processo de
guerra.+
unidade que, ao longo do curso
1999-2000, vinheram mantendo
a Assembleia de Estudantes Galegas Anti-fascistas (AEGA), o
Comité Aberto do Movimento Es-

2 7 de Xaneiro
en Rianxo

convocar aos bos amigos do
Padroado da Cultura Galega,
para que acodan a Rianxo a
estar connosco.

En realidade foi o 27 de Setembro pas,ado cando se facian os
25 anos de se cumprir o vello
soño dunha morea de galegas
bos e xenerosos do alén mar: o
busto de Alfonso D.R. Castelao
ficaba defnitivamente no seu
Rianxo natal. Co gallo do cincuenta aniversário da audición
radial Sempre en Galiza e estando quen isto relata á beira
do Prata en Montevideo, lembraba esta data e as suas
anécdotas coa xente do Patronato da Cultura Galega. Cumprianse tamén cincuenta anos
do pasamento do noso Guieiro,
e con agrado, homenaxeábase
a figura deste insigne rianeiro
universal, que debia ter a sua
culminación na celebración
destes vintecinco anos de permanéncia na sua terra, á beira
do mar, na Ribeira, como un
acto cultural máis no seu honor.

É inevitábel lembrar aos irmáns
xa finados pero inesquencíbeis
que estiveron a carón do inmorrente Alfonso e/ou diron início
a esta ilusión: Antón Crestar,
Fernando Pereira, Xesus Canabal, Xan Varela Blanco ... En
conversas mantidas estes dias
con lolanda Díaz Gallego e·xosé Mª Monterrroso lembramos
aquela data e a todos estes
amigos que marcharon. E talando de Monterroso, é de xustiza recoñecer o imenso traballo deste home coma segredario da Comisión Organizadora,
e de Fernando Pereira e lolanda Díaz no alén e aquén mar,
de Don Agustin Sixto Seco, do
amigo Dourado Deira, e mesmo do ex-alumno! de Castelao
1
que no peirao de Vigo e baixo
a sua responsabilidade, deixou
sair da adega do Cabo San
Roque o busto de Castelao. Asi
consta nos papeis que hoxe
posue o mestre M. Dourado.

Quedeime con esa arela de
celebraren este aniversário, e
xa con teima, como mero intemediário comecei a facer as
xestións oportunas para converter en realidade ese desexo dos meus paisanos en Uruguai. Felizmente conquerirase, con certo atraso pero preto do dia do nacemento do homenaxeado, o vindeiro 27 de
Xaneiro no Paseo Manoel Antonio de Rianxo ás 18 horas.
Quera agradecer ao Concello
de Rianxo, ao seu alcalde
Pedro Piñeiro, e todos os integrantes da área da Cultura
a sua disposición e colaboura. E sirvan estas liñas para

tudantil de Magistério (CAMEM),
Estudantes Independentistas (El)
e mais a Federac;om Estudantil
Revolucionária (FER); desta maneira, a nova organizac;om vinha
ser o ponto de confluencia das diferentes sensibilidades, trajectórias e tendencias que até o momento mantiveram ao estudantado independentista galega organ izativame nte fragmentado, ao
tempo que, dum ponto de vista
político, a criac;om de AGIR supujo o primeiro fruto nacional e definitivo do processo de unidade e
reorganizagom em que a esquerda independentista leva trabalhando nos últimos anos. A Nosa
Terra foi conhecedora disto, mas
nas l?Uas páginas nom se publicou nada ao respeito.
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Outro dia abond aremos nas
xentes que co seu traballo fixeron posíbel que a obra do escultor Escudero ficase definitivamente en Rianxo. Por hoxe
reiterar a invitación a todos (as
amigos/as do Patronato no País) ao acto do vindeiro sábado
27; esperemos que climatoloxicamente non se pareza ren a
aquel 27 de Setembro de 1975,
cando tanto choveu que segundo dicia Antón Crestar "mesmo
parecía que o ceo se asociara
para chorar polo homenaxeado
irmán Alfonso".•

XEsus GóMEz MIÑo

Umha vez constituida, a nova organ izac;om comec;ou aginha a
verquer esforc;os na difussom da
sua alternativa nacionalista e de
esquerda para a implantagom no
nosso país dum ensino verdadeiramente público e galega. Com o
princípio do curso, AGIR lanc;ou a
nível nacional umha ambiciosa
campanha de
informac;om e
mobilizac;om
frente o modeNom buscamos,
1o educativo
espanholista e pois, presen~
privatizador
que está a po- mediática:
tenciar o Go- simplesmente
verno do PP ,
vertebrada denunciamos
arredor da de- falta elemental
n ú n c i a de
dous projectos de rigor eética
estratégicos jomaHstica, num
de aplicac;om
iminente: a periódico que se
Reforma es- afirma galega e
panholista das
Humanidades democrático.
e Reforma do
Ensino Universitário sob as
orientac;ons desenhadas por Bricall no Informe Universidade
2000. O desenvolvimento desta
campanha definiu a dinámica estudantil do comec;o deste curso
nos diferentes cámpus e centros
de ensino, e de maneira mui marcada na USC, abrigando ao Reiterado e várias organizagons estu danti s a fazerem pronunciamentos públicos ao respeito. O
26 de Outubro, a Delegagom do
Governo Espanhol procurou impedir a manifestac;om que, no
contexto da citada campanha,
AGIR convocava em Compostela
em defesa dum Ensino Público e

Galega; esse dia, a totalidade
dos centros de Ensino Meio da
capital, assi como vários de Corunha, Ferrol e Vigo, e o 80% da
use, secundárom o paro convocado polo estudantado independentista, e, apessar da intimidac;om policial, Compostela registrou a maior manifestac;om estudantil no que vai de curso, rematanda com enfrentamentos entre
polícias e estudantes. Todo isto,
verídico, reflectido em meios de
comunicagom tam pouco suspeitosas de independentistas como
a RTVG, a Cadena SER, a COPE, a RTC, La Voz de Galicia, El
Correo Gallego, Faro de Vigo ou
a práctica totalidade dos diários
regionais galegas, tamém foi, porém, ocultado por A Nasa Terra.
AGIR tem hoje presenga no ensino meio e superior em Campostela, Vigo, Ferrol, Corunha e Ourense, canta com presen<;a própria nos Claustros Universitários
de Compostela e Vigo, posui representagorn em dez Juntas de
Faculdade e em vários Conselhos Escolares galegas, senda a
forc;a estudantil mais votada na
maioria dos centros de edu cac;om secundária de Compostela; além disso, a nova organi zac;om estudantil independentista
conseguiu demonstrar com apenas um més de existéncia muita
maior capazidade de convocatória da que, por exemplo, os CAE
a mais os CAF amossárom nas
últimas mobilizagons de Novembro. Por que, entom, as páginas
díA Nosa Terra nom se tenhem
referido em notícias a existéncia
e actividade de AGIR? Qual é o
filtro que. deve passar umha realidade notória para ser considerada informativamente interessante
pala redacgom deste periódico?
Que filiac;om partidária deve ter
umha notícia para encontrar nas
páginas d'A Nossa Terra se quer
a metade do espac;o informativo
que se lhe concede em qualquer
outro meio de comunicac;om?
O sectarismo da linha editorial
díA Nossa Terra a respeito do
independentismo, o seu partidismo quase panfletário, demostra a
sua face mais burda quando resolve silenciar completamente
factos e realidades evidentes,
das que a sociedade galega é
conhecedora apenas abrindo os
olhos e tendo um mínimo interesse informativo. É o caso do repetido ocultamento de AGIR. O malestar que esta carta quer pór de
manifesto nom vem provocado
apenas polo facto de ao estudantado independentista galega estar-se-lhe a cortar mais um meio
de comunicac;om : a actividade insistente e constante nos centros
de ensino está a ser e será o
melhor meio através do qual
AG 1R chega ao estudantado
sem possibilidade de ser distarsionada ou silenciada. Nom buscamas, pois, presenc;a mediática: simplesmelhte denunciamos

falta element~ de rigor e ética

jornalística, n m periódico que
se afirma gale o e democrático.
Denunciamos tjue A_ ~osa T erra
nom cumpra os m1nimos para
servir de reterehte informativo de
quem tem interesse por conhecer o que acqntece no nosso
país e no seio :do nacionalismo,
e lamentamos poder fundamentar esta afirmac;om na nossa
própria experiéncia. Aguardamos -nom sem resignac;om- um
cámbio de actitude que evite ter
que afirmar a queda definitiva
díA Nossa Terra no campo da
desinformagom interessada e a
tergiversac;om partidária. •
CüNSELHO NACIONAL DE AGIR
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E a nasa unha literatura sen memórias?

resposta
contundente

Pura e Dora V ázquez, Luís Tobio, Francisco É del Riego ou ~
Isabel ·Rios, entre os poucos autores de autobiografias
~pre nos chocou, neses densos
debates sobre a normalización do
LOIS DIÉGUEZ

derian ser unhas memórias dramáticas se as escribise con honestidade. Eduardo precisaba ter en
canta a recepción dos seus libros
e este poderla escandalizar ou levalo amáis críticas pala sua vida
das que xa .recibía ·en Ourense"
comenta o biógrafo para quen,
alén da falta de tradición, o pudor
e o éonservadurismo social explican en cerra rnaneira que poucos
se enfrontasen a contar a sua vida. Á par, bota en falta Allegue
o desinterese á hora de editar os
singulares epistolários que quedan
ainda nos caixóns. Cita en especial o do seu biografado Blanco
Amor pero tamén o de Otero Pedraio ou Risco corno exemplos de
escrita persoal que darían luz sobre os personaxes pero que ainda
non se fixeron públicos.

*C.V.

Poucos son os nomes coñecidos que escrihi.ron as suas memórias. Escasas as publicadas
na literatura galega. Fronte a
auséocia de figuras aparecen
as autobiografias e diários de
autores descoñecidos, con histórias maiormente vencella..
das á represión polo golpe militar de 1936. As memorias de
Pura Vázquez Terra matria
dos soños ven de sumarse á
corta lista de personaxes que
contaron a sua vida. As memórias do pescador e exilado
Xoán Aguiño que ven de
publicar Edicións do Castro
súmanse á memória colectiva da persecución fascista.

T erra matria dos soños (memorias) , (Abano Editores) son máis
de duascentas cincuenta páxinas
nas que Pura Vázquez debulla a
sua vida e exprime as lembranzas.
"Fíxenas con gusto e rápido, tiña
ansia de facer un acto de recoñece mento da própria vida. É a
tentación de explicar o que levas
dentro e poñerte a ben coa tua
biografia", explica a escritora para quen o placer e a dor se mesturan nas suas lernbranzas. Á sua
beira está a sua irmá Dora Vázquez, autora tamén dunhas rnernórias tituladas A malpocadiña
(Deputación de Ourense, 1995).
"Andei empre no agro e esa é a
miña história. O nome sae dunha velliña de aldea que coñecin,
como on agora eu", comenta
D ra. Pura Vázquez d taca que
ela p u xa tr
u é o
be b n
ai de a ar cid

Pura e Dora Vá:i:quez..

máis cruenta represión fascista.
biografías de Isabel Rios
(Edicións do Castro) e Syra
A lonso (A No a T erra), duas mulleres que deitaron en papel as
suas vidas e que, no caso de Syra,
viron a lus máis de cincuenta
anos despois de seren escritas. Tamén dese tempo deixá testemuña
Mª Victória Villaverde no seu libro Tres tiempos y la esperanza
(Ed. do Castro). Anarcosindicalistas corno García Durán ou Pita,
ou militantes comunistas como
Paco Balón deixaron taméri memória daqueles acontecementos.

S n

Nen a escrita, nen a polftica deron a nosa literatura autores de
memórias a vontade. Significadas
son as de Luis T obio, As décadas
de T .L. (Ed. do Castro) -case unha enciclopédia dos seus temposas de Francisco del Riego, O rio do
tempo (Ed. do Castro) ou as d,o dirixente comunista Santiago Alvarez, publicadas en vários volurn~
na série Documentos de Edicións
do Castro, verdadeiro fondo memorialístico das nosas letras que
nos seus xa máis de cento cincuenta títulos coidou a publicación do maior conxunto de histórias pers"onais do naso mundo editorial. Outras duas memórias sorprenderon pela sua intensidade e
por seren testemuño directo da

Escandalizaría
Blanco Amor?
Con vontade de contar un tempo vivido publicáronse Os anos
escuras de Franco Grande (Ed.
Xerais), que retrata a Compostela dos anos cincuenta que o autor viviu cando estudante e da
que o autor anunciou un segundo tomo que ainda non se publicou, ou a Memoria erótica de
Carlos Velo (A Nosa Terra),
publicado tamén despois da
marte do cineasta. Mención merecen tamén os múltiples textos
memorialísticos de Raimundo

A.N.T.

Garcia, Borobó, de maneira marcada os seus Anacos.
Pero non hai memórias de Vicente Risco, Eduardo Blanco Amor
ou Otero Pedraio, escritores que
si deixaron pegada autobiográfica
nos seus libros. "A rnemória como material literário é moi anglosaxona. Non tivo excesivo éxito
na nasa tradición como tampouco na catalana oü na española"
comenta Gonzalo Allegue, autor
da biografia Eduardo·Blanco Amor
diante dun xuiz ausente (Ed. Nigra). Por que un autor que relata
episódios autobiográficos nas suas
novelas non se decidiu a deixar
constáncia da sua intensa vida?
"Se as suas memórias fosen sinceiras serian moi duras. Non coñezo personaxe de vida tan rica e
cosmopolita. Se un diário ou unha autobiografía é unha baixada
aos infernos personais as de
Eduardo· poderian ser escandalosas e posibelmente a cuestión da
recepción pode estar na base de
que el.non ·as tivese escrito", explica Gonzalo Allegue, mentras
aponta a necesidade económica
de vivir do escritor que, nen atoparia mecenas editorial nen esta.:
ria ben mirado despois de contar
a sua biografia. "As de Risco po-

Memórias existen de personaxes
galegas con preséncia na política
española como Portela Valladares Ol:l Salvador de Madariaga. O
investigador Xosé António Durán editou as mernórias e o dietário de Portéla, un tesauro, ao seu
ver, que atopou na Fundación
Penzol en 1987. "É un feíto que
ningun persoeiro de renome tivo
ánimo de facer memórías. Quizais porque escribiron moito e
participaron nos meios de comunicación. Hai outra razón que, ao
meu ver, explica a falta deses mernoriaís e é que a maior parte desas figuras históricas eran homes
faltos de acción, en especial no
nacionalismo e nas Irmandades
de Fala. Que van contar Risco ou
Otero, falar das tertúlias? Diso xa
quedou constáncia" opina Durán
mentras bota en falta os diários
de Casares Quiroga, preciso autor dunha axenda da que se serviu a sua filla, a actriz Maria Casares para escribir as memórias
Residente privilexiada. ·

noso idioma, a afirmación de que os
que estamos interesados no seu uso
--·
queiramos impoñelo. Foron várias
as visitas e mesmo as cartas coas que
incidimos, por exemplo, en "Caixa
Galicia", para que os seus clientes
pudésemos asinar contratos, receber
información ou manexar os seus
caixeiros no idioma que nos define
como galegas e galegas. A resposta
foi que era problema dos
ordenadores e que estaban
estudando as posibilic!ades do
cárnbio de programas. Recorre-se
tanto a esta fuxida pala técnica, que
nós non ternos máis remédio que
sorrir. Como se os programas
informáticos non--admitisen idiomas- - - '
desprotexidos, usos que dependen
simplesmente de dar-lle ao dedo e,
máis, á cabeciña, ás pantasmas que
se moven neses miolos tan
adaptados a unha ideoloxia
contrária aos intereses do próprio
pavo, no n aso caso, da própria
clientela das entidades bancárias,
galega aqui, e falante núnha
altísima proporción, do sufrido
idioma nacional.

~to-vos,

meus queridos leitores
e leitoras, unha experiéncia persoal
que non é única, que se repete,
mesmo, con entidades colectivas
que traballan polos mesmos
obxectivos. V ários anos de petición
non deron result;;i.do. Os programas
seguen inamovíbeis e nós abrigados
a asinar documentos que se
producen benefícios non son
precisamente para nós, senón para a
entidade á que nos referemos. Ná
última visita na que eu pedía unha
tarxeta da miña canta para sacar
diñeiro dos caixeiros, puxeron-me
<liante do nariz un contrato en
español. A traballadora non sabia se
eu podía ter a posibilidade de asinálo en galega e volvin ao cabo de
tres dias (xa antes recebera o
número secreto da tarxeta). A
resposta foi contundente: "só reinos
este modelo". "Moi ben -dixen eupois deixe en suspenso a miña
petición e xa volverei para facer un
traspaso de contas".

Chama a atención tamén Durán
sobre as memórias de personaxes
anónimos que el continua a pescudar en librerías de vello. "Ainda as malas descolocan os saberes
instituidos, sempre hai dados e vivéncias que non se atopan neucoido eu que a unha
tros textos. Ás veces as máis sorentidade bancária sonada por
prendentes son tamén as máis
negociar coa maior parte dos aforres
inesperadas. Pode interesar máis o
galegas lle interese perder un cliente
relato dun policía que o dun mipor non ter documentos no idioma
nistro de gobernación" conta e,
do país. Non _o coido, pero parece
no comentário, até semella que se
que ela opina de xeito distinto. Se
pode referir, por exemplo, á edi- · alguén que opera na Galiza está
ción· de autor dun tal comisário
disposto a tirar tan doadamente as
Piñeiro, alto cargo da brigada posuas ganáncias, no plano comercial
líticosocial franquista que se desnon parece que encaixe esa sua
pacha un texto inmaculado do
obstinación, portante tiro a
.
que os leitores só pod~n sacar par~onclusión de que o problema se
tido lendo entre liñas. Para "desapresenta como unha repsosta
colocar" seria bon difundir aquela
ideolóxica, teimuda. Acaso de ódio
cativa edición do libro escrito por
ao próprio? E eses-esas a seguir coa
unha muller de Raxó, Rosalia,
campaña de que queremos impoñer o
que gastou os seus cartas nunha
galega. Cantos capítulos poderíamos
imprenta local para botar fóra a
escreber sobre as pexas que dia a dia,
sua dramática vida coa valentía
minuto a minuto, seguen a poñer-nos
de contar mesmo os malostratos
aos que queremos desenvolver a nosa
personais e sen recurrir a ninguén · vida no idioma máis íntimo do País.
para que lle correxíse as suas múlAté cando?•
tiples faltas de ortografía.•

~
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A
Concerto de Axuda aos Refuxia,
dos Saharauis, que organiza a a
Asociación Chantadina de So,
lic;lariedade co Sahara. O
concerto "Pandeiretas contra
metralletas" ten lugar o vindeiro
28 de Xaneiro ás seis da tarde no
Auditório da T erceira ldade.
Como nas anteriores· ocasións
servirá para recadar axuda
humanitária: alimentos e mate,
rial escolar para os refuxiados sa,·
harauis. O acto vai estar
apresentado polo contacontos
"Vento e Juja".•

•Celebran
os 25 anos do
busto de Castelao
·enRianxo
Non se puido celebrar no mes de
Setembro o vintecinco aniversá,
rio da doazón do busto de Caste,
lao a Rianxo por parte do Padroa,
do da Cultura Galega de Monte,
video, e comemórase o Sábado 2 7
de Xaneiro nun acto que comeza
ás seis da tarde. O bustb está ins,
talado no paseo de Manuel Antó,
nio tras ser doado polos emigran,
tes galegos no Uruguai. Tras unha
recepción no concello farase unha
oferenda floral e intervirán no ac,
to o alcalde rianxeiro Pedro
Piñeiro, un representante do Pa,
droado da Cultura de
Montevideo, e a deputada d~
BNG, organización que se aderiu
ao acto, Pilar García Negro. Co,
mo remate, está previsto que o
Coro de Rianxo interprete A rianxeira máis o himno galego.•

• Fisterra estréase
en 28 salas
de Portugal
Alomenos 28 salas de cinema en
Portugal acolleron desde o 19 de
Xaneiro a estrea neste país da fi,
ta Fisterra, dirixida por Xavier
Villaverde e producida por Con,
tinental. "Podemos dicer que, ex,
ceptuando nomes puntuais co,
mo o de Almodóvar, esta é unha
das estreas máis fortes dunha pe,
lícula española en Portugal'', si,
nalan na produtora da Coruña.
O Xoves 18 de Xaneiro tivo lu,
gar unha apresentación par~ os
méios de comunicación de Por,
tugal e unha preestrea posterior.
Fisterra, rodada en Galiza, Ma,
drid e Lisboa, está interpretada
por Nancho Novo, Elena Ana,
ya, Enrique Alcides, Geraldine
Chaplin, Chete Lera e Manuel
Manquiña. Conta a extraña re,
ladón entre dous irmáns e o seu
pai, que desaparece das suas vi,
das cando son adÓlescentes. •

•Música
en Chantada
polo Sahara
O folclore das pandereteiras

Maria Castaña vai pedir o rema,
te da cultura da guerra no N

•Nace o
Seminário de
Estudos Porriñés
cunha homenaxe
a Alfredo
Bautista
Botou a andar o 19 de Xaneiro Ó
Seminário de Estudos Porriñés
cun acto no Círculo Recreativo
no que se apresentou a revista
cultural Malladoura. Ali estive,
ron o presidente do seminário
Diego Xiráldez e o mem.bro do
Instituto de Estudos Vigueses,
Xosé R. Iglesias. A revista, con
carácter cuatrimestral e á venda
nos quiosques, aposta pola recu,
peración histórica, antropolóxi,
ca, etnográfica e cultural do mu,
nicípio, asi como pola defensa
da língua. Pero, ademais do Se,
minário tivo un carácter
especial pola lembranza que se
fixo do recentemente falecido
Alfredo Bautista Alconero.
Ainda que natural de
Ponteareas, Bautista era un moi
querido viciño do Porriño. Mili,
tante socialista, a sua era a me,
mória de todos aqueles mozos
que padeceron a represión do 36
e que no seu caso, levouno preso
á Illa de San Simón.•

•O retrato
de Dorian Orai,
por Uvegá Teatro
O Venres 26 de Xaneiro estréase
na Aula de Cultura de Caixa Gali,
cía ~n Compostela a última produ,
ción de Uvegá Teatro O retrato de
Darian Grai, de Osear Wilde. Até o
dia 29 permanece nesta cidade en
funcións ás oito e media da tarde.
Realizada e dirixida por Vicente
Montoto, a obra está interpretada
por Xosé Manuel Esperante, no pa,
pel de Dorian, e Jabier de Fornas,
Paulo Serantes, Maria Lado e o
próprio Montoto. Os dias 9 e 1Ode
Febreiro o espectáculo chega a Vi,
go, e o 3 de Marzo a Betanzos. •
Vicente Montoto dirixe a obra.

•Üleiras
de Gundivós
convertidas
en figuras
de Sargadelos
Lola Penelas, que faleceu en
1968, foi unha das principais
oleiras de Gundivós, en Sober, e
recorría as aldeas da zona cun
tomo na man para ir cocendo
olas no forno. Ela.é a
inspiración dunha nova figura
de Sargadelos que, cunha
edición limitada de 1.000 exem,
piares, vai ser apresentada o
Venres 26 de Xaneiro no Museu
do Povo Galego. Esta homenaxe
ás oleiras converterase probable,
mente no trofeo que o alcalde
de Sober entregue aos
premiados na feira de viño. N es,
te concello será apresentada a
figura o vindeiro mes de Febrei,
ro. Coincide esta iniciativa coa
morte do alfareiro Alonso Diaz,
considerado un dos mestres, que
faleceu o Sábado 20 dun infarto
ao ver arder o seu taller.•

• A arde internacional a debate
na 11 Conferéncia 'Plácido Castro'
A Fundación Exposalnés de
Cambados acolle o día 25 de
Xaneiro a segunda conferéncia
anual "Plácido Castro", que es,
te ano céntrase nunha
conferéncia que leva por tfrulo
"Nós, os povos das Nacións
Unidas ... fantasía e realidade
dunha orde internacional" e
que vai ser impartida por
Ramón Lugris. Tradutor espe,
cializado das Nacións Unidas e
vencellado ao xornalismo, Lu,
gris, nacido en Ferrol en 1932,
o mesmo que anos atrás fixera

Plácido Castro, tamén
traballou na BBC desde 1957 a
1962. A conferéncia ao redor
de Plácido Castro, o que fora
secretário de relacións interna,
cionais do Partido Galeguista, é
unha iniciativa da Asociación
de T radutores galegas, do IGADI
e dos concellos de Cambados e
Vilagarcia. O Mércores 24 xa
tivo lugar na Casa da Cultura
de Vilagarcia un colóquio sobre
Castro no que participaron,
ademais de Lugris, Xaime Illa,
Xosé González e Xúlio Rios. •

Amando Ossorio.

• Marre Amando
de Ossorio,
o criador dos
zombis sen.ollas
Falecia o Sábado 13 de Xaneiro o
director de cine coruñés Aman,
do de Ossorio, que se destacou
no xénero do terror de série B e
que converteu aos templários en
zombis sen ollos. Ossorio, que
naceu na coruñesa rua Real en
1918, traballou desde os anos se,
senta no cine, tras licenciarse en
Xornalismo e exercer de bancá,
rio. En Madrid deuse a coñecer
coa sua ópera prima, Bandera ne,
gra, que o réxime franquista en,
tendeu como un alegato contra a
pena da morte. Nos setenta apos,
ta polo terror traballando coas
actrices que destacaron nos anos
da transición, Maria Kosti, Susa,
na Estra~a, Esperanza Roy ou
Bárbara Rei, daquela Bárbara
King. Con Estradagravou en Ca,
mariñas Pasión jn'ohibida en 1979.
Retirouse do cine en 1984
deixando o seu nome en todas as
enciclopédias sobre cinema gore
e de terror. Curiosamente algun,
has xa o daban por morto hai
anos. A Universidade da Coruña
editou no ano 2000 un libro so,
bre este "galego fantástico" coa
autoría de Ignacio Benedeti, Ra,
fael Calvo e Xosé Zapata. Eles

.

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

• Negu Garriak reúnese de novo
en Baiona e Donóstia
Para celebrar que finalmente a querela interposta polo xeneral Galindo
foi gañada polo grupo, os Negu Gorriak reúnense de novo tras cinco
anos de separación. Fermin Muguruza, lñigo Muguruza, Kaki Arkarazo,
Milcel Bap e Mikel Anestesia xúntanse de novo en duas datas, o 23 de
Febreiro en Baiona (Franza), e o 24 en Donostia, para oferecer dou
concertos que se presumen multitudinários e nos que darán canta do
seu legado musical. Negu Garriak (Inverno Vermello) foi o grupo máis
internacional ·do País Basco, e considerado un dos mellares do Estad
polas revistas especializadas. Un dos seus temas, no que simulaban un,
ha conversa telefónica na que se relacionaba a Galindo, posteriormen,
te condeado pola sua implicación nos GAL, co narcotráfico, conduciu~
nos aos tribunais. Agora, tras vencer a batalla xudicial, celébrano con
música. Desde Galiza sairán dous autobuses, para viaxar no que sae de
Vigo está dispoñíbel o teléfono 986 226 775 e, desde A Coruña, o
981224583. O prezo da viaxe e entrada vai rondar as seis mil pesetas. •
afirman que Ossorio, xunto a
T od Browning, Roman Polanski
e Roger Corman, tiña direito a
reclamar "un nicho preferente na
História do Cinema de Terror

non só español, senón mundial".
Actualmente no CGAI están en
conversas coa sua viuva para que
sexa ali depositado o legado <leste
peculiar director de cinema.•

f t
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moralista, que ven senda Calígula?
A capacidade de representar a épi,
ca fara da história, nunha viaxe
cara o interior do indivíduo. E que
história se canta? Nesta versión do
Centro Dramático, o Calígula pa,
rece un Hamlet no que o motor
do ódio xa non é o asasino de
Agamenón (versión danesa) se,
non a revolta contra a condición
humana, simbolizada no próprio
tirano en cirolas que maldice a sua
imaxe absurda diante do espello e
busca violentamente a esperanza
dun tempo novo. Nietzsche, meu
santo, que acabou tocando o vio,
lin para Goebbels. Que sorte ruin.

Os tiranos
tamén choran
é

Calígula,

>l

na version do Centro
Dramático Galega

e
Título: Calígula.
Autor: Albert Camus.
Director: Manuel Guede Oliva.
Elenco: António Durán Morris, Calígula; Elina Luaces, Caesonia; Xosé M. Olveira, Helicon; Miguel Pernas, Quereas; Arrur Trillo, Escipión; Gonzalo Rei Chao, Senador; Alfonso
Agra, Senador; Gonzalo Uriarte, Senador;
Xoán L. Tarrio, Senador; Manuel Pombal,
intendente¡ Manuel Botana, Mereia; Moisés
Morale , Poeta; Maria Couto, Poeta; Toño
Casais, Garda; Francisco Lestón, Garda.
Cenogrofia: lago Seara.

Manuel Guede, director do
Centro Dramático, coida que o
Calígula é a obra clave do seculo
XX, un enunciado intensísimo
que deberia poder probarse, fara
e dentro da representación.
Primeiro, por que debe estar o
Calígula nos altares? Despois de
extraviarse na harta do surrealis,
mo con resultados de moito mé,
rito para os xardins de infáncia
(como gozaron os rapaces) e pa,
ra os estados de censura poderen
pintar a escusa o tirano (Ubú),
Brecht encontra unha maneira
de contar o seu tempo, superar a
traxédia e pintar unha nova épi,
ca. Habia que censuralo porque
era o primeiro autor contempo,
ráneo que metia a crítica da his,
tória no cenário con resultados
de terror para o teatro burgués.
O máls renovador do teatro do
primeiro cuarto do éculo XX es,
tá en Valle e Brecht e a mitifi,

António Durán Monis como Calígula.

cación do Calígula vai contra esta corrente. Camus charñábao
teatro do absurdo para non chu,
par roda de Sartre, pero aqui o
que hai é un texto existencialis,
ta, con toda a grandeza da dis,
quisición entre ser ou non ser e
con toda a miséria do sentimen,
to tráxico da vida do señor Calí,
gula. Simone de Beauvoir cha,
mara a atención sobre a parado,
xa de ter que explicar un teatro
do conflito existencial nun país
bombardeado e Sartre insistía
en que non hai texto literário
que teña salvado a un neno da
marte. A partir de 1945 (a obra
é do 39), Calígula serveu de ho,
locausto do nazismo e de res,
ponso moral sobre o poder do
Estado, o que contrariaba enor,
memente ao imoralista Camus
que non a escrebera para iso.
Os franceses elevaron a obra ao
coro apolíneo desde o malenten,
dido de que se trataba dunha ale,
goria sobre a maldade (e que ten
que ver, non fixeron de Racine,
que non hai dios que o aguante,
outra marabilla do olimpo das le,
tras?). Pero se non é unha peza

Manuel Guede quer mellar esta
leitura e traduce Calígula coma
unha alancada heroica sobre o
mal do mundo con mergullo f¡,
nal do atleta. Un Calígula acai,
do para a nova orde mundial, a
desregulación e o tempo da pos,
modemidade, no que está mal
visto atribuir responsabilidades
ás tiranías ou ás institucións
cando o que falla, disque, é á
vontade individual. Vattimo,
que superficialidade.

A golpes co espello
Na montaxe do CDG, a fábula
ten como centro o famoso espello
(a peza que <lera lugar a tantas
anécdotas cómicas nas represen,
tacións dos últimos 40), o cristal
que volve a imaxe odiada de Calí,
gula, a figura que mellar caneen,
tra o disgusto do emperador polo
mundo que lle tocou viver. Tanta
é a preocupación por suliñalo que
se beneficia o espello dunha des,
cripción cómpllce e colateral en
pantalla de magnetoscópio cando
o tirano regresa das tres xomadas
iniciais de auséncia. E obviamen,
te o foco da cámara recolle o rosto
de António Durán, o emperador.
Era Durán, un cómico de comedia
lixeira o home para dar a répllca

do emperador atormentado? Co,
mo do seu carpo presente non
emana que se diga moita autori,
dade, o director da función púxo,
lle dous pistoleiros coma os que
acompañan aos conselleiros á fes,
ta dos callos do Porriño (de feito,
no texto da obra son mera anécdota). Na cerimónia venusina, a
que usa Calígula para demonstrar
aos seus que os deuses non exis,
ten, o público coida que se trata
de algo cómico e os centos de ba,
chereles de
entrada sub,
vencionada
pala Xunta Ornáis
que enchen renovador
os teatros mo,
rren coa risa. do teatro
Repárese, Pº' do primeiro
rén, que a dis, cuarto
quisición hu,
do século xx
millante so,
bre os mello, está en Valle
res versos pa, e Brecht e a
ra a morte é mitificación
seguida en si,
léncio. Mi, do Calígula
guel Pernas vai contra
fai un Quere, esta
as de grande
fondura, den, corrente.
tro dun plano
de dirección
que corta -as emocións, como re,
comendara Malraux.
Hai outro ciclo de Camus coñe,
ciclo co nome de xeira da revolta
no que o autor volve falar da his,
tória, dó correr do tempo e dos
poderes que poden modificalo.
Se cadra compria explicar esta
obra, que agora califica o Centro
Dramático de patrón de bronce
do teatro contemporáneo, desde
esa outra perspectiva comprome,
tida. A mesma que levara á cen,
sura teatral de Fraga, no govemo
de Franco, a proibir Camus. •
G.LUCA
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-A Caverna
de Saramago
A última novela de José Sararnago naceu da confrontación que o autor foco
da alfareiria e dos centros comerciais.
A caverna parte
de que vivimos un
mundo de exclusión e narra a história dun artesano
que ve como o seu
traballo xa non se
pode vender no
centro comercial
,
polo que debe buscar un novo xeito de (

IJr: 9·· ····

gañarse
vida.reflexión
A
novela éa unha
sobre que lle
queda ao home nun tempo no que a
área comercial convértese no seu lugar
de reunión, na sua protección contra o
medo. En Editorial Caminho. •

Teoria nacionalista
de Risco
A editorial Sotelo Blanco en coedición
coa Fundación Vicente Risco publica a
Teoria do nacionalismo galego, que o
ourensán asinara no ano 1920.
Antes de pasar .
ao facsímile da
obra, oferécese ao
leitor un estudio
introdutório de
Xusto González
Beramendi, quen
aponta ao teórico
ourensán como
"probabelmente o
único dirixente das
Irmandades que toma en sério a necesidade de estudiar a herdanza ideolóxi,
ca do galeguismo decimonónico para
adaptala os novas tem¡;>os e tamén para, combinándoa coa que el achega,
harmonizar as suas contradicións nunha síntese superior". •

Versos de Eusebio
Lorenzo Baleirón
Di Ánxeles Penas que Eusebio Lorenzo
Baleirón (1962-1986) "pasou pola vida
como un lóstrego, como un meteoro
fuxitivo e, neste pasar,
-----deixou versos
queimantes, nos
~u"""'1."'""'"""lci~''.
que o sentimento
Antología poetica
de fugacidade e
~~~V~
~
de impermanéncia ten un lugar
central". Ela selecciona e traduce
os poemas desta
Antologia poética,
que edita Espiral
Maior en galega e
,,,.. ,,. •,...,, -···· · ~_,, ___,,..
español. Mália falecer con 24 anos, a sua obra poética
inclue Os días-6lvidados,G rnrpo-e-as- sombras, A marte presentida e a obra
completa en Gíamática do silencio.+
.............

NARRAi l VA

Xosé Carlos
Caneiro
,,
Ebora

A história agrária
Coordenados por Lourenzo Femández
Prieto, doce profesores e investigadores
da História construen o volurne
T erra e progreso.
Historia agraria da

Galicia contempü'
ránea, editadona colección Universitária de Xerais. "Terra e progreso, luz e
liberdade" foi un lema do Directório de
T eis alá polo 1908 e
que reflecte o espíritu
a reconstruir neste
libro. Dirixido a leitores interesados na
História e a estudantes da matéria, o estudo contrarresta a visión dun mundo
rural "políticamente reaccionário, social,
mente inerte e imobilista desde o punto
de vista económico". •

• f
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déronse artellar as insurrecións
dos afroamericanos de Bahía no
século XIX. Abriron o camiño da
abolición da escravitude e atrae,
ron a atención dos homes e mu,
lleres imbuidos no espíritu pro,
gresista do século XVIII.

O quilombo
liberador
de Benjamin
Péret
Titulo: El quilombo de Palmares.
Autor: Benjamin Péret.

Edita: Octaedro. Barcelona. 125 pax. 1.500 pta.

Desde hai xa vários . anos a Li,
brairie de ]osé Corti está a publi,
1

1

c;ar desde París as obras comple,
tas de Benjamín Péret. Ainda
que acreditado e recoñecido po,
lo seu devalar no movimento su,
rrealista, sobre a sua figura des,
lumbrante mantense o descañe,
cimento. lgnórase o intensísimo
labor político que desenvolveu
no seo do movimento trosquista
·in temacional.
Navegar pola biografía e biblia,
grafía de Péret -por certo máis
beneficiada en portugués, ven
ser unha inserción nun proceso
de rebeldía artística e social que
comeza no movimento dadá,
continua na dirección de La Ré,
volution surréaliste xunfo a Pierre
Naville e concrétase na ruptura
co stalinisimo e o posterior ache,
gamento ás teses trosquistas.
Boa parte do seu pensamento po,
lítico, e mesmo a sua correspon,
déncia, está pois a publicarse nes,
tas Oeuvres Completes. Desde ela
podemos coñecer as práticas revo,
lucionárias internacionalistas e
unhas relacións personais e mili,
tantes que incluen as que manti,
vo con Eugenio Femández Ora,
nell e, sobre todo co activista tros,
quista galego Xaifne Femández.
Péret e Xaime Femández manti,
ñan unha vella relación desde os
tempos amargos de 1937 en Cata,
lunya, dias nos que Femández foi
aprisonado dentro dos conflitos
que os trosquistas intemacionalis,
tas mantiñan co aparato policial
do stalinismo en Barcelona.
A correspondéncia de Péret é un
directo testemuño da sua impli,
cación en actividades antifran,
quistas ligadas ao Grupo Comu,
nista Internacional de Munis e
Jaime Fernández. Péret foi o
principal valedor desta pequena
e mítica organización cando en
1953 os seus principais dirixen,
tes cairon en mans da policia
· franquista nunha redada que al,
canzou, en diversas fases, a acti,
vistas significados como Andrés
Colombo, Ernesto Tojo e lgna,
do Leira, todos ligados a Galiza.

• ¡

Desde o Brasil abre unha campa,
ña de apoios aos detidos da que
pon ao corrente a Eugenio Ora,
nell, primo de Jaime Femández.
Pola sua correspondéncia sabe,
mos que desde Vigo, Péret, faille
chegar aos encarcerados no pe,
nal do Dueso a nada despreciá,
bel cantidade de 3.500 pta.
Até 1956 Péret vivia no Brasil,
un país que non lle era estrano.
A sua primeira estáncia chegara
no 1929 ao se casar coa cantan,
te brasileira Elsie Houston. Tra,

Benjamin Péret visto por Maurice Henry.

balla nos xornais e deslúmbrase
pola cultura afroamericana á yez
que prosegue coas actividades
revólucionárias ligadas, xa por
estas datas, ao trosquismo. ulñha
militancia que vai provocar a
primeira expulsión do Brasil.

O Benjamín ·Péret poeta surrea,
lista, axitador obreiro e interna,
cionalista, narra surprendido e
admirado esta experiéncia
emancipadora nun tomo no que
repara igualmente nas relixións
nadas das crenzas africanas no
Brasil. Outro pequeno ensaio
mostra da sensibiliclade revolu,
cionária e impugnadora de
quen, a sua marte na primavera
de 1959, deixou como epitáfio:
"Je ne ·mange pas de ce pain,la"

(Non como dese pan).•
X. ENRIQUE ACUÑA

1

A imersión na cultura brasileira
continuaria na sua segunda per,
manéncia. Tamén nesta tivo
problemas coa policía e deles in,
formaba pontualmente a Munis,
Fernández e
Granell nas
suas cartas.
Deste tempo Péret
proceden as
primeiras pu, descrebe o
blicacións en proceso
revistas refe, escravista
ridas ás revol,
iniciado por
tas negras no
século XVII. portugueses

e holandeses
Un Péret moi nas costas de
documentado
e desexoso de África con
buscar as ori, destino ás
xes das loitas p lantacións
sociaís pala
do Brasil.
liberdade fai
crónica dos
fuxitivos do
Quilombo de
Palmares si,
ruados nos territórios virxes de
Alagoas e Pernambuco. O libro,
agora traducido ao español, des~
crebe o proceso escravista inicia,
do por portu~eses e holandeses
nas costas de Africa con destino
ás plantacións do Brasil. Peret
describe como crítico social mais
tamén en clave etnográfica os
sofrementos dos africanos e a sua
explotación impía. Nas páxinas
de "El quilombo de Palmares"
coñecemos das torturas, dos sui,
cídios e do "banzo", unha morte
lánguida, cal vértigo nostálxico
que diezmaba as plantacións.
Con todo, ao Péret revolucioná,
rio, chámanlle a atención os
procesos de rebelión que nun
primeiro estado é a simples fuga.
O Quilombo nace cando a eva,
sión convértese en colectiva e
remata nun proceso de organiza,
ción social liberador.
Son os imensos matos os que sir,
ven de refúxio aos fugados du,
rante décadas. Desde e.les desa,
fiaran ao poder dos facendadados
e das tropas coloniais holandesas
e portuguesas. Os diversos qui,
lombos e mocambos establecidos
serviron de referéncia ás fugas
individuais e colectivas. Foi, pa,
ra Péret unha reacción .instintiva
dos negros e a partires dela poi,

Discurso
sobr~ o exceso
de realidade
Título: Du crop de réalité.
Autora: Annie Le Brun.
Edita: Editions Stock, Paris, 2000. 318 pax.

120 francos.

A "actualidade" literária, os in,
tereses editoriais, os apriorismos
ideolóxicos, e toda unha série de
feítos e causas que seria canso
enumerar, impiden o coñeci,
mento de verdadeiros escritores,
poetas, ensaístas, pensadores,
etc., fóra das fronteiras dos seus
países. O que interesa aos edito,
res é o best,seller, o galardón, o
prémio, o pensamento vacio, o
escritor e pensador mediático,
etc. Un exemplo: Paul Virilio,
traducido a non sei cantos idio,
mas e dun interese máis que du,
bidoso, por non falar de Jean
Baudrillard, que nunca chega a
superar os textos "filosóficos" de
Julio Camba (compárese o seu
libro América con La ciudad au,
tomática do escritor arousán),
por non falar de erzats españois
como Femando Savater que sa,
ben de todo e sobre todo predi,
can. En troques, · pensadores e
escritores de valia son pouco co,
ñecidos alén das suas fronteiras.
O exemplo que nos trae: Annie
Le Brun (1942) .
Coñeci9a fóra do seu país só por
estudosos do surrealismo e/ou
uns cantos seguidores incondi,
cionais, Le Brun pertenceu ao
movimento surrealista, publi,
cando os seus primeiros ensaios
e poemas na revista La Bréche,
dirixida por André Breton, na
primeira metade da década dos
60. En 1966 "salta" ao participar
no colóquio que sobre o surrea,
lismo se celebra nas coñecidas
décades (quer dicer, dez días) do
centro cultural Cerise,Ia,Salle
cunha intervención ,polémica,
sobre o humor negro, que supe,
raba o priII_leirizo traballo de
Breton, ainda que na sua esteira.
En 1970, á vez que publica unha
antoloxía de citas surrealistas,
Les mots font l' amour, négase a
aceitar a disolución do surrealis,
mo por parte de Jean Schuster e

outros. Até 1977 publica diver,
sos libros de poesía nas edicións
autoxestionárias do movemento
surrealista de París, e ese ano dá
ao prelo un libro ao vitriolo
contra o que ela chama o estalo,
feminismo: Lá.chez tout (reedita,
do en 1990 co título de Vagi.t,
prop, Lá.chez tout et autres textes);
·panfleto surrealista cheo de hu,
mor ,e saber, no que Le Brun
usa todas as armas ao seu alean,
·ce: "Hai lapsus xeográficos que
non perdoan: a casa,nai da li,
breria Des femmes en París está
na rua dos Saints, Peres" (p. 47,
1ª ed.). Mais o primeiro libro de
Le Brun que alcanzará un certo
éxito, en 1982, é un estudo so,
bre a novela "gótica" inglesa:

Les Chateaux de la subversion.
Desde ese ano a 1996 publica
once volumes, entre eles Sou,
dain un bloc d'abfme (1986) so,
bre o marqués de Sade, tal vez o
mellar "tratado" sobre o divino
marqués desde os clásicos de
Maurice Heine e Gilbert Lély.
Appel d'air (1988), sobre o medo
á poesía. Qui vive. Considérations

actuelles sur l'inactualité du surré,
alisme (1991), Perspective depra,
vée (1991), Les assassins et ses
miroirs. Réflexion a pro pos de la
catastrophe yougoslave ( 1993)
-Le Brun está casaqa co poeta
surrealista Radovan favic, croata
de nación-, PoU'r Aimé Césaire
(1994) -defensa do poeta anti,
llano contra os profetas da
crioulidade-, etc. De 1996, en
que aparece

Statue coup
coupé, ata o
2000 non pu, Queéa

blica nada.
No último tri,
mestre deste
ano aparecen
dous novas li,
bros seus: De
l' éperdue e Du

"demasiada
realidade"?
Nen máis
nen menos
que a
trop de réalité. realidade
Sobre este úl,
virtual.
timo quereria,

mos
dicer
duas palabras,
esquecéndo,
nos dos exem,
plos con no,
mes e apelidos
que inzan o li,
bro.

Unha

realidade
que choe os
seres
humanos
prevendo o
seu desexo
En 1925 An, para mellar
dré Breton erradicalo.

publicaba
"lntroduction
au discours
sur le peu de
réalité". Nel,
o autor de Nadja escribía: "A
imaxinación ten todos os pode,
res, agás o de identificármonos,
mália a nosa aparéncia, cun
personaxe distinto ge nós". Se,
ten ta e seis anos despois (o tex,
to de Breton está escrito en
1924) as cousas non están tan
claras. Se a "escasez de .realida,
de" daba todos os poderes á
imaxinación agás o de "identifi,
cármonos ( .. ) cun personaxe
distinto de nós", hoxe, a "dema,
siada realidade" induce ao ser
humano a non saber quen é, a
non identificarse consigo pró,
prio, e por suposto non ser dono
do próprio corpo. Para poder
identificarse consigo própria,
para dar/retornar todos os seus
poderes á imaxinacióñ -qu.e é a
·revolta, que é a poe~ía,, para

poder ser dona do seu próprio
carpo, Annie Le Brun escrebeu
este libro. Ben,o explica nas pri,
meiras liñas: "E dos libros que se
preferiria non escreber. Mais a
miséria actual é tal que me sin,
to abrigada a non calar, sobre,
todo cando se intenta conven,
cernos até o cansazo da ausén,
da de toda revolta. Sobre este
punto como sobre os outros, re,
pugnariame crer baixo palabra
de honra a unha sociedade que
non ten ~engunha, até encon,
trar o seu modo privilexiado de
expresión lna negativa" (p. 7).
Tamén avlisa ao posfbel lector
que: "Gab~dome con efeito de
non ocupar nengunha posición
aprezábel iho horizonte desolado
que se ten ja impudor de chamar
'paisaxe intelectual', teño todas
as papeletas para non ser escoi,
tada e moito menos entendida".
Será unha pena.
Que é, segundo Le Brun, esta
"demasiada realidade"? Nen
máis nen menos que a realidade
virtual. Unha realidade que
choe os seres humanos preven,
do o seu desexo para mellar
erradicalo. Unha realidade que
secuestra ao ser humano, aco,
sándoo emocionalmente, non
cesando de propór cousas que
actuan permanentemente sobre
a pseudo,evidéncia dos sentidos
satisfeitos, menosprezándoos e
someténdoos pola satisfacción
que emprega unha censura por
exceso de causas permitidas
(aqui Le Brun remétese á tole,
ráncia represiva de Herbert
Marcuse). Para defenderse da
"demasiada realidade", para
dar/retomar os seus poderes á
imaxinación 'ªº ser humano, é
o tempo de producir anti,cor,
pos contra ese carpo dobre, vir,
tual, en monitoring nun mundo
que o modela tanto física como
mentalmente, que fai funcionar
a enormidade poética invadin,
do ruas, metro e espazo públi,
cos como un antidepresivo (Le
Brun reférese á campaña levada
a cabo en Parf polos poderes
públicos, en que pequenos poe,
mas ou fr~gmentos de poema
de todos o~ tempos enchian o
muros da~idade, co apoio do
ministerio respectivo ou a cá,
mara mu icipal), un mundo
onde todo o espazo sensíbel es,
tá nun b neo de dados. É o
tempo, di e Brun, de producir
anti,corpos contra esta dema,
siada realidade, esta virtualida,
de, que é unha especie de man,
to ou envoltório materno para
que a vida dos humanos sexa o
máis lixeira posíbel, para que
ninguén teña peso, para que
ninguén pese. É o tempo de de,
senmascarar a terríbel e totali,
tária vontade de dominar -os
humanos que está detrás desa
empresa colonizadora mundial
via a cultura que chega até sub,
vencionar a subversión para
mellor amordazar a forza de re,
~eitamento que está na orixe
de toda obra de arte, de toda
obra poética ou literária.
O corpo e os seus sentidos non
soportan xa este xémeo virtual
andróxino modelado polas má,
quinas, o body building, a cirurxía
estética, a moda, os réximes ali,
mentícios, o sexo colocado no
seu lugar por un erotismo momo
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---11~11=========Leit========uras=====iilllt-----e mercantilizado en que a sexua,
lidade é reducida a un xogo de
rol. A identidade de síntese é
imposíbel. Fai surxir pala forza o
intolerábel do formateo regula,
mentado que utiliza a cultura,
que ten necesidade para isa dun
número importante de xentes
subvencionadas, mesmo, e sobre
todo, cando son -ou se dinsubversivos.
Le Brun insiste particularmente
no problema da metáfora, falan,
do dunha desmetaforización xe,
neralizaaa, e tamén dun verda,
deiro reviramento da linguaxe
posta ao servizo do exceso de re,
alidade e converténdose en de,
masiado "texto" operando unha
espécie de modificación xenéti,
ca nos espíritos, para fabricar se,
res vivos estéreis, como no eido
agrolimentário, <litando o que é
necesário sentir e pensar.
Ora ben, trátase de desmetafo,
rización ou de metaforización
ao revés? En todo caso, desme,
taforización ou metaforización
ao revés, trátase de transportar
o carpo desde un mundo nega,
tivo presentado como o mal a
un mundo de síntese onde o
imaxinário (produto do interior
de si) é reemprazado polo vir,
tual, o exceso de realidade que
invade a vida de todos desde o
exterior, como a linguaxe de
síntese invade tamén desde o
exterior, poesia que se autoali,
menta, novela na que se impón
un novo erotismo unisexo.
Todas estas catástrofes van uní,
das ás catástrofes ecolóxicas que
destrúen o planeta. Xa nun an,

Detalle de O lugar encantado, de René Magritte.

terior libro, Perspectiva dépravée,
ligaba o nacimento da novela
gótica inglesa á catástrofe que
supuxo o terremoto de Lisboa
no século XVUl. Desde a Grecia
antiga até o século xvm manti,
vérase a acepción tráxica de ca,
tástrofe, tinxida de marte e de,
solación. Exemplos: o Diluvio,
catástrofe fundadora de occiden,
te, e a Apocalipse, castigo e de,
sorde para conservar a orde.
Mais o terramoto de Lisboa é

para Le Brun o fin da "concei,
ción relixiosa da catástrofe" e o
início da "liberdade ilimitada
dun imaxinário catastrófico que
resultará o único medio para
apreixar un mundo que escapa a
toda comprensión" (a novela
gótica; Sade, que imaxina vol,
cáns , vagas de lume que calci,
nan os carpos e as cid ades). A
razón razoante resulta insufi,
ciente. É entón cando a poesía
(Rimbaud, Lautréamont) come,
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za a sacudir "os bosques durmin,
tes dunha paisaxe sempre remo,
de lada". A poesía é, tamén unha
nova catástrofe, mais é a catás,
trofe que aporta sentido pola sua
liberdade, porque se opón ao in,
determinado que nos ameaza, na
sua coeréncia analóxica que fai
visíbel ese intercámbio entre os
seres e as causas, a non ser que a
poesía tamén sexa submetida a
"especulacións sobre a linguax~
que só remeten a si mesmas". E
dicer, a poesia actual, simples
antidepresivo para os habitantes
das cidades.

Guía dos libros novos

Escindidas as ideas, os seres, as
causas, necesitaremos dunha
n~va catástrofe para recofi.ecer o
sentido? En todo caso, un dos
poetas dos que se reclama ,e
vindica, Annie Le Brun, e que
nos dá, como diría Walter Ben,
jamin, "o don de encender no
pasado a chispa da esperanza"
para que o presente non sexa "a
volta do mesmo", hai xa cento
trinta anos escrebia: "A bandei,
ra reflicte a paisaxe imunda, e a
nDsa xíria apaga o tambor./ Nos
centros alimentaremos a máis
cínica prostitución. Esmagare,
mas as revoltas lóxicas./ ¡Nos
países aromáticos e dóceis! 'ªº
servizo das máis monstrosas ex,
plotacións industriáis e milita,
res/ Até máis ver! Aqui. Non
importa onde. Recrutas voluntá,
ríos, teremos a filosofía feroz;
inaptos para a ciéncia, esgotados
polo conforto; que estoupe o
mundo./ É o verdadeiro camiño.
Adiante, ¡en marcha!" (Rim,
baud, Democrácia) • ·

Ramónláñez,
comenta,
do.por
Santiago
Lago;

N 2 25. Xaneiro 2001. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xavier Madriñán.
Edita: Noroeste Edicións.

Entre as navidades que se apresentan des,
tacan os libros O vento do espírito. De Vi,
cente Risco a Ramón Piñeiro, de Carlos
Fernández, comentado por Anxo González; As embarcacións de pasaxe ~rías ga,
legas (1573 ,2000), de Bernardo Máiz, comentado por
Herm.ínia
Pernas; As

re1acións
bafü:a,
irul:ustria en
Galicia, de

¡Vém.onos
en Kóso,
vol, de
.Ai)ª-Expósito,
comentado por Xosé López; Abrelle a por,
ta ao mar, de Xavier Seoane, comentado
por Francisco Martínez e As cousds claras,
de Xosé Neira Cruz, comentado por Xosé
Freire.+

Animal
Revista cultural
para todas as especies
N 2 10. Inverno de 2000. Prezo 500 pta.
Dirixe: Francisco Macias.
Edita: Edicións Positivas.

O corvo toma protagonismo nesta
edición. Na sección de cultrural analízase
a imaxe social desta ave, o seu simbolis,
mo através da
história e
da xeo,

X.G.G.

grafía e o
seu Pª'

pel de

FRANCISCO
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O santo Tirso de Oseiro
Certamente, s milagres 6 o ve
quen os goza ou quen os padece,
p rque, c ntrariamente ao que
con ta p r af, n n tod os mi,
lagr
on obras de bondade, ás
veces, para castigo dun mal pen,
samento, os milagres tamén son
obra de maldade. Ao fin é ao
anto on humanos e
cabo,
teñen os seus caprichiños.
Hai uns anos, asistindo á festa do
patrón de Oseiro (Arteixo), un 28
de xaneiro, festa con procesión
incluída, na que se venera un pan,
e sobre a que xa demos informa,
ción en A.N.T. nº 709, asistín,
como un curioso máis, á Misa
Maior e ao sermón no que o pá,
rroco contaba a vida e milagres
que xustifican ese serrón que o
santo sustenta na súa man dereita.
O crego, falaba do milagre do
seu martirio e esquecía que o
propio nome do santo é o do
florido ramo das cerimonias fú,
nebres dos romanos, o símbolo
da prosperidade que fai manar
as fontes de auga e viño alí on,
de se coloca, e por iso era ta,
mén un dos atributos que porta:
ban os cadaleitos romanos; co,
mo unha manifestación máis do
triunfo da vida sobre a morte ou
da primavera, que comeza anun,

lgl"eJ(a de Santo Tirso en Oseiro.

nun caixón de madeira, e arde,
noulle ao verdugo que o serrase
polo medio e mepio. E aquí veu
o milagre, o serrón, por moito
que o verdugo lle daba arriba e
abaixo, á dereita e á esquerda,
non avanzaba, atrancábase, xus,
.to antes de tocar a pel de Tirso.
O milagre estaba moi ben con,
tado, pero este servidor acostu,
mado a buscar a razón científica
en cada unha das causas da vida,
dentro do sacro recinto da igre,
xa de Oseiro, ousou dubidar.

ciarse, sobre o mortal inverno.
Cando os malvados verdugos o
abrigaban a renunciar a Deus
para que adorase aos ídolos Pª'
gáns (explicaba o párroco), Tir,
so terqueou negándose a aban,
donar as súas conviccións. Tan
seguro estaba o santo de cal era
a verdade, que acolleu todo tipo
de torturas sen claudicar.
Cansado o torturador de pelexar
con todos os medios ao seu al,
canee, mandou que o metesen

¿Non podía ser que, simplemente,
fose unha estratexia do torturador
para meterlle medo e ver como
renunciaba diante de todos? Por,
que un mártir non lle interesa a
ninguén, e menos cando se trata
de demostrar que as súas crenzas
non son máis que bo producto da
teima dun testán. Imaxinadevos a
victoria do torturador se TirsÜ di,
xera que se arrepentía, que nega,
ba e repudiaba da súa relixión,
pero que o deixasen ·tranquilo,
que sacasen aquel serrón que
ameazaba con tronzaló.
Contrariamente, Tirso non pro,
testaba. Agardaba, fiel ao seu
,, parecer, os designios de Deus e a
brutalidade do xuíz.

E mentres o crego poñía tanta fe
e tanta paixón na súa explica,
ción, eu, coma o máis vulgar dos
incrédulos, buscaba novas ra,
zóns <loadas de entender por un,
ha mente humana.
¿E non puido ser que o serrón.se
atrancase nalgunha das puntas
do caixón?
Dubidei e fun castigado por iso.
Rematada a misa saín <liante de
todos para sacar as fotos da pro,
cesión. Con tan mala pata que,
ao recuar buscando un encadre
axeitado, dobrei un pé e tiven
que ir a urxencias.
O mila'greiro castigo tirou comi,
go unha semana de baixa para
reflexionar se foi unha vinganza
do san Tirso ou unha simple ca,
sualidade.
Pero a baixa, máis que levarme
a pensar en causas milagreiras,
fíxome cavilar na curiosidade
da celebración que entronca a
este santo con nome de ramo
florido, símbolo do triuJ:\fo da
vida sobre a marte, coa festa da
Nosa Señora da Luz, a festa das
Cande~ e o anuncio da proxi,
midade da primavera.+

inspira,
dorde
autores
tais co,
mo&f,
gar .
Allan Poe. Na sección de entrevista,
.o convidado é Hermínio Barreiro, mestre
represaliado durante a Guerra do 36. Na
sección de fotografia, Xaquin Silva apre,
senta unha série sobre animais esmagados
na estrada.+

Grial
N 2 l47. Xullo-Setembrode 2000. Prezo 1500pta.
Dirixe: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Os eixos deste número son Manuel Mur,
guia e Ricardo Carvalho Calero. Os tta,
hallas incluídos son A formación de Murguia como historiador, de Ramón Villares;
Manuel Murguia e a Sociedad.e Económica
de Amigos do País de Santiago, de Vitória
Álvarez; César Vaamonde fala dos últimos

dias de Manuel
Murguia, de
Isabel Seoane;

Carvalho Calero poeta, narra,
dor, dramatur,
go, de Laura
Tato; O ideal
de língua na
Gramática de

'")

Caroalho Ca,
!ero, de Sera,
fin Alonso.
Ademais,
XabierCas,
tro entrevis,
ta a Miguel Barnet, Klaus Boch,
mann reflexiona sobre as semellanzas de
Galiza en Moldávia en canto á situación
lingüística. Xosé Maria Dobarro edita unha carta inédita de Eduardo Pondal á
Académia Galega.•

"
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Eduardo Naranjo, o éngado poético do real
A obi-a do pintor extremeño exponse en Vigo e, despois, viaxará á Coruña
Como a rosa case murcha da
que se pode aprezar a sua imi,
nente morte ou como o paxaro
que agoniza nun vello vertedei,
ro transmitindo a sua dor. Asi é
a pintura de Eduardo Naranjo
(Monesterio, Badaxoz, 1944)
abstracta e figurativa á vez, rea,
lista até o ponto de convertela
nunha fonte de sensacións que
sobarda a vista, para chegar aos
cinco sentidos. Di Marisa Oro,
pesa que "Naranjo é capaz de
converter as suas obras nunha
metáfora da misteriosa real exis,
téncia, imaxinándoa ao mesmo
tempo segundo os seus soños ·e
desexos. Ser abstracto sen alon,
xarse da figuración, a que esen,
cialmente define todo o seu glo,
rioso facer até hoxe".
Oropesa é a comisária dunha
mostra que recala na sala de Ex,
posicións Caixanova de Vigo até
o 18 de Febreiro e que recolle ca,
dros pintados entre o ano 1958 e
o 2000. Posteriormente, do 4 de
Abril ao 6 de Maio; as mesmas
obras pendurarán dos salóns do
Kiosko Alfonso na Coruña. O
itinerário que marcan deixa ver
os cámbios na sua pintura a par,
tires dos anos setenta, tras un pe,
riodo en París, que semellaba
abrigado naqueles anos, para ser
"artista". Naranjo é ubicado no
realismo español tras unha expo,
sición na madrileña galería Lo,
ring no ano 1972. A partir deste

O sano coas musas, 1979, e Nu de home no Mar Menor, 1984-87.

momento vai sentir a necesidade
de ser íntegramente el mesmo na
pintura e de "non poder resistir,
se ªº suxestivo engado que di,
mana, poética e liricamente o
· real" .. E o real e o soñado son a
boneca que Naranjo deixa pe,
chada no armário, a añoranza da
nai perdida ou a roáis recente
série de orquídeas que se sobre,
poñen á aurora ou á cidade.
Autor de textos poéticos, ilustra-

dor de viaxes, colaborador de es,
cenografias teatrais, Naranjo dei,
xa ver rresta mostra un dos se!JS·
cadros máis ambiciosos, datado
en 1979, e que amosa a quen ben
poderia ser o artista compartindo:
a cama coas suas inspiradoras. O
soño coas musas precede unha
mostra individual en Madrid ese
mesmo ano que, curiosamente, é
plasmada para -NODO polo re,
centemente finado director coru,
ñés Amando Ossorio, e a consi,

deración por parte da crítica de
"mellor artis_ta do ano".
Recolle esta exposición catro
obras moi recentes, cadros pinta,
dos no ano 2000, en grafito, que
semellan querer fuxir do oniris,
mo de etapas anteriores e beber
con todas as consecuéncias da fi,
guración. O soño,morte, surreal,
como sinala Alberto González
Alegre, "aparece na sua obra de
maneira non digo que constante

pero si habitua l". O Naranjo
<leste milénio é un pintor madu,
ro, reseña Marcos,Ricardo Bar,
natán, "obsesionado con ollarse
a si mesmo, verse espido pintar
no espello, e xunto a el os obxectos cotiáns, os móbeis, as pa,
redes, as fiestras do seu estudio,
as flores, o xardín". Para achegar
a un autorretrato de N aranj o
non hai que ollar a sua cara, el
está na praia deserta, no lírio "ou
nun simples pardal morto". •

l

A madeira humana e animal de Stephan Balkenhol
O CGAC abre unha exposición retrospectiva do artista alemán
A madeira é a matéria que o artis,
ta Stephan Balkenhol elixe para
compoñer a sua obra, figuras en
especial de homes, mulleres e animais que conforman o seu recoñe,
cíbel mundo artístico. O universo
elaborado polo criador alemán
(Frizlar, 1957) pódese agora coñe,
cer de primeira man na mostra re,
trospectiva comisariada por Mi,
guel Femández Cid que o Centro
Galego de Arte Contemporánea
(CGAC) ten aberta na sua sede
en Compostela.

(~
"''

'

A retrospectiva de Stephan Balkenhol recolle obra do artista des,
de a década dos oitenta ,cando es,
colle a madeira como material pri,
vilexiado, até a actualidade ,con
obras concebidas para o próprio
CGAC, e nela pódese contemplar
o traballo dun criador que escolle
a figuración como modo de expre,
sión e mostra que non ,por iso dei,
xa de elaborar unha proposta in,
novadora. "Hai moita xente que
ere que entende as miñas obras,
eren que son bonitas e marabfilo,
sas porque están feitas á man e
non son abstractas. Non quero
cambiar a miña arte porque certa
xente non o entenda. Intento que
as causas sexan tan claras como
sexa posíbel e non podo facer
roáis. Non creo que a arte pÜlítica
sexa a única forma de cambiar a
situación política. Se fas esculturas

que sexan realmente boas, sempre
teñen algo de político" afin:na Bal,
kenhol á maneira de ideário da
sua obra. O artista entende a figu,
ración aparece desde que a arte
existe e desbota que recriar figuras
recoñecíbeis poda ser calificado de
conservador ou mesmo reaccioná,
rio xa que, ao seu ver, "cada perlo,
do é completamente contradictó, ·
ria co anterior".

O comisário artellou a mostra
en tomo a tres temas, a investí,
gación arredor da figura e a sua
relación co espácio, a preséncia
de animais e figuras híbridas e a
relación do home coa arquitec,
tura. Son por volta dun cento de
obras que se suman a fotografías
e debuxos para dar mostra da
traxectória e o xeito de criar de
Balkenhol.

Ao dicer de Fernández Cid, a
obra do protagonista da mostra
atópase no centro dunha "cons,
tante oscilación entre dous ex,
tremos opostos: o presente ao
que alude a vestimenta das suas
figuras e a referéncia ao pasado
nas influéncias da arte clásica,
medieval ou renacentista; o or,
gánico de toda representación
humana ou animal e o estatis,

mo derivado <lesas expresións
anuladas nos seus rostros e pos,
turas; o individualismo de cada
figura e a vulgarización como
consecuéncia da serialidade e a
repetición do modelo estandari,
z~do , xa impersoal". A exposi,
ción de Stephan Balkenhol per,
manecerá aberta na sede do
CGAC en Compostela até o ·
dia 15 de Abril.•
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As imaxes de Laura Gárdos e Carlos Velo
O Congreso Homenaxe aó Exílio presentá en Pontevedra a mítica 'Galicia'

(

1

1

*X. ENRIQUE ACUÑA

Galicia. Un

A filia e a neta de Carlos Velo
están xuntas nunha estáncia
chea de caixas de cartón.
Nunca repararan no seu contido. Algo lle impedía facer
frente á memória do seu pai.
Posibelmente foran os amores
e desamores logo da morte da
súa nai e avoa, Marilín Santullano, compañeira dos piores días da guerra e o exilio.

acontecimento
histórico
Carlos Velo roda o filme Galicia en 1936. Antes impulsara o cinema documental español con filmes como Felipe
II y El Escorial, Castillos de
Castilla e, sobre todo Almadrabas.

Teresa Velo recibiu hai catro
anos unha biografía do seu pai.
"Carlos Velo. Cine e exilio".
Leuna e caeu na conta do que
perdia se non retomaba a memo,
ria do pai. Laura Gárdos, a súa fi,
lla, a neta de Velo, foi da mesma
opinión. Entre as duas decidiron
- - - -aB-F-k- unJ:ra t-ras-eutF-a-as &ai*asque Carlos Velo armou no exílio
mexicano de xeito obsesivo.
Velo conservou os papei8 da Re,
públih, a memória de mocidade,
as paixóns e os fracasos. Colee,
cionou apuntes, notas e escritos.
Revelou os recordos dos días da
guerra, dos campos de caneen,
tración, do cineclube da Resi,
déncia de Estudiantes. Das xor,
nadas con Buñuel, Dalí e Lorca.
T amén das conversas madrileñas
con Bal y Gay, Dieste e Otero
Espasandín á par da tertúlia de
don Ramón del Valle Inclán.

u
d:

Rafael Dieste, Bal y Gay e
Xocas desde Galiza e Rodolfo
Halffter, Cecilio Paniagua e
Gutiérrez Mantilla desde Madrid son os seus colaboradores e valedores. Dirixe unha
fita documental que circulou
como mito da cinematograña
galega e que se daba, até agora, como irrecuperábel.

Fotograma da película recuperada "Galicia". Abaixo, Laura Gárdos revisando os fotogramas orixinais

frústrase nas areas da costa me,
diterránea francesa a xeito de
campo de concentración. Os
que proseguen no México de xe,
neral Lázaro Cardenas acollendo
a refuxiados e derrotados. Abré,
lles aos desterrados as portas das
universidades e centros científi,
cos, permítelles converterse. en
orgullosos cidadáns mexicanos.

Laura e Teresa percuraron a me,
llor das formas para revirar a fu,
xida das lembranzas. A un home
de cine corresponderíanlle cun,
ha história de cine. "Carlos Ve,
lo. Cine e exilio", a obra de Mi,
guel Anxo Femández, foi a leitu,
ra primeiro e o fio conductor lo,
En ''Vieiras" hai duas viaxes de
go para entender e contextuali,
volta. A do mesmo Velo á súa
zar o que a aper,
aldea natal para
tura das caixas ia
ver por derradeira
deparando. Des,
vez aos seus país e
pois chegaria un
á homenaxe que
aura Gárdos
guión e, ao pou,
recebe das novas
co, o comezo da
vai dirixir
xeracións cinéfilas
rodaxe en México
que ollan nel o re,
''Vieiras"
e na Galiza.
ferente dun cine,
ma galega non
para cubrir
O traballo de do,
existente.
cumentación en
os múltiples
filmotecas comeza
Morto Franco e
dar froitos . Non
deseñándose
a
camiños
en van Velo foi
Transición coñece
unha figura clave
a Chano Piñeiro e
doseuavó.
dd cinema docu,
disfruta, nas ruas
m~ntal mexicano.
de Ourense, vendo
R~portaxes e no,
como as fillas dos
ti~ieros acumulan
que con el estuda,
a ~úa mestria e centos, milleiros
ran,. falan agora galega.
del notícias. Dotaron de imaxes
unha fita para a que Laura e Te,
A outra viaxe é a de Laura Gár,
re5a toman unha decisión valen,
dos. Retoma como directora do
teJ Elas serán protagonistas á par
filme o vieira do seu avó en Car,
d~ voz en off de Carlos Velo en
telle e Ourense. Fotografiaos olo,
paµta biográfica.
res, os sabores e os sons da terra
¡
anterga do seu avó. Entra na casa
"Vieiras" é o título escollido.
e filma móbeis vellos, fotografías
uh indisimulado homenaxe a de antano e libros intactos.
Vieras, a revista que Carlos Velo
e Arturo Souto puxeran a andar
Sesenta minutos de imaxes pro,
cd máis lúcido e combativo do
<lucidas en México por Senderos
exílio galega en México.
Imagen e por Costa Oeste na
Galiza. A ·versión galega apre,
Laura Gárdos vai dirixir este
séntase, estréase, en Pontevedra
"Vieiras" para cubrir os múlti,
dentro do congreso que home,
ples camiños do seu avó. O que
naxea aos exilados e exiladas.
comeza en Cartelle, segue en
Como Velo, "un rapaz que estu,
Ourense, continua en Madrid e
dou na escala pública,,.•

L

(

Os organizadores do congreso homenaxe ao exilio galego
conseguiron dar, ao fin, co
seu paradoiro en México. A
man amiga de Teresa Velo
foi quen de atopala entre as
cousas do seu pai e preparar
unha cópia que, por primeira
vez desde 193 6 no Estado español, vai poder exibirse na
metraxe conservada.

J.

Do seu misterioso devalar
coñecérase o seu paso pola
Exposición Internacional de
París de 193 7 apadriñada por
Luís Buñuel.

e1

]

A
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A presencia nos créditos de
debuxos de Castelao, a sonorización musical de Halffter,
a fotografía de Paniagua,
contribuen a redondear a intuición vangardista do Velo
republicano. As imaxes de
Gal.ida saben do cinema so,
viético (Einsestein, Dovjenko) e do de Flaherty de Ho,
mes de Aran mais, a manga.lega de Carlos Velo,
conséguelle imprimir unha
atmósfera propria, única no
cinema de vangarda español
dos anos trinta e un fito histórico da nosa cultura. •
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Os xomalistas da CRTVG promoven unha iniciativa
lexislativa popular pola pluralidade nos meios públicos
'
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Denúncian a existéncia de censura directa
e demandan que o Dir:ector xeral sexa elexido polo-Pailaiñefito
Son xa máis de trescentos os traballadores da Compañia de
Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) que apoian a posta
en marcha do proceso para a apresentación no Parlamento
dunha iniciativa lexislativa popular por uns meios públicos
democráticos e plurais. Os xornalistas denúncian que na
TVG e na RG se está a exercer "censura directa" e reda ..
man, entre outras cousas, que o Director xeral da compañia
sexa elexido polo Parlamento por maioria de dous tércios.
Un 80% dos traballadores fixos
da CRTVG xa apoiaron o es,
crito apresentado polos promo,
tores da iniciativa. Entre os asi,
nantes figuran alguns ex,direc,
tiv s áa compañia co PP como
Frandsco Redil, Francisco Ló,
pez Iglesias ou Xosé Rodríguez
Durán. O escrito feito público
por un grupo de xornalistas
contén unha exposición dos
motivos que os levan a encetar
o procesó de cara á apresenta,
ción da iniciativa iexislativa
popular e afonda nas críticas
que os profesionais fan do fun,
cionarnento dos meios públicos

galegos. Entenden os traballa,
dores que se están a vulnerar os
princípios de programación_da
Lei de criación da CRTVG co,
mo o respecto á liberdade de
expresión, a obxectividade) a
veracidade, a imparcialidade
das informacións e tamén o res,
pecto ao pluralismo político.
"Na Televisión de Galicia e na
Radio Galega estase exercendo a
censura directa, ocúltase infor,
mación, defórmase a realidade e
elimínanse voces dlscrepantes"
recolle o escrito que fai referén,
cia ao informe do Valedor do

Pobo de hai tres anos no que pu,
ña en cuestión. o pluralismo dos
meios de comunicación públicos
galegas denunciando unha situa,
ción que, ao dicer dos traballa,
dores, empeorou desde aquela.
Acusa tamén o escrito a situa,
ción de desprestíxio da TVG e
da RG e a manipulación que os
governos exercen sobre o ente
"coa compli.cidade silenciosa e
ben pagada dos responsábeis dos
próprios meios, designados di,
rectamente polo Presidente da
Xunta". Con fin de paliar a si,
tuación de control político, os
traballadores pedirán por meio
da iniciativa lexislativa popular
. que o Director xeral da CRTVG
sexa elexido directamente polo
Parlamento por maioria de dous
tércios e para un periodo d<! cin,
co anos. Son os trabaUadores fi,
xos os que máis se están a sumar
ao texto que anúncia a inidati,

va, o éxito merrp.a entre os con,
tratados temporalmente que te,
men as repercusións entre os di·
rectivos. Tres dias despois de ser
apresentado o escrito, directivos
meios da compañia chamaron a
atención a vários traballadores
contratados que se atreveran a
asinar a proposta nun feito que
se entendeu como unha "ame,
naza velada que cuestionaba os
seus postos de traballo", segundo
un xomalista da TVG.
Unha iniciativa lexislativa po,
pular require para a sua apresen,
tación a recollida de, como mí,
nimo, 15.000 sinaturas. Os pro,
motores van solicitar o compri,
miso das distintas institucións,
partidos políticos, sindicatos ou
asociacións -culturais e, en espe,
cial, do Coléxio de Xomalistas
de Galicia, a Facultade de X,ornalismo de Santiago e o Cense,
llo da Cultura Galega.

"Non é unha iniciativa contra
nin.guén e non nace promovida
por ningunha organización se,
nón polos próprios traballado,
res da compañia. A TVG ten
que ser independiente e ter un,
ha programación de calidade e
con orzamentos ben emprega,
dos. Estamos a falar dun orza,
mento de 14.000 millóns de pe,
setas todos os anos e tamén é
responsabilidade nosa que fun,
cione", defende o xotnalista
Xosé Manuel Vega, un dos pro,
motores da iniciativa. Até o
momento_cantan co apoio do
Coléxio de Xornalistas, do
BNG ,que fixo pública a sua
coincidéncia co escrito apre,
sentado,, e adhesións de Emílio
Pérez Touriño, secretário xeral
do PSdeG,PSOE ou de Euxé,
nio Pena, presidente da Aso,
ciación de Periodistas Indepen-:
dientes que comunicou a sua
conformidade coa iniciativa.•

~1

Retrato literário dun mundo que se esfarela
Afonso Eiré publica o libro de relatos Eu tamén fun co415 vaCas
-0. C. VIDAL

As vacas son o fio condutor que
ensambla os relatos. Escritos que
se gaban de recuperar a cultura
da aldea, de reconstruir un mun,
do próprio que se esfarela e do
que o autor quere deixar cons,
táncia. Afon Eiré ven de pulicar Eu tamén fun coas vacas
(E piral Mai r), un tftul no
que
r rian hi tórias a rent
d pel qu , non n r ai , ben
derian ser certas.
Mália a pr séncia constante da
primeira pers a e a ev cación do
mund da infáncia, Eu tamén fun
coas vacas non é un libro de memórias ~rsonais. "Trátase da re, ·
criación dun tempo próximo e,
sen emb rgo, desaparecido. Co,
mo dici os autores americanos
de non icción: ainda que non
ocorrese, non hai nada que non
sexa certo. O leitor precisa ere,
dibilidade, pensar que ao prota,
genista lle sucedeu o que se está
a contar e para min conseguir iso
é un trunfo" afirma o autor.
Cando Afonso Eiré escrebeu o
relato que abre o libro -"Eu ta,
mén fon coas vacas de rapaz",
publicado no semanário A No,
sa T erra que dirixe e gañador
do Prémio Xúlio Camba, vá,
rios leitores se lle achegaron
para facérense partícipes do tí,
tulo que, para o autor, viña ser
unha "serte de implicación, es,
taban a dicer eu tamén son de
aldea, eu tamén traballei no
campo. Foron eles os que me ·
levaron a que continuase na
escrita <lestes cantos porque

ra a aldea para estudar e traba,
;vontade de facelo inmutábel.
llar fóra .como xomalista; expli,
!"Estamos diante dunha crise do
ca que foi o agro no que traba,
agro que ten o seu exemplo
llaban os seus país e os seus avós
máis claro nas vacas tolas pero
.o .que lle permitiu facelo e con,
·non quixen facer un laio polo
sidérase asi debedor cos que el
mundo que se vai serión deixar
chama os nasos. "A maior parte
constáncia de algo que é de to,
dos escritores proceden do am,
dos ;iós e que ten forza literária
1
biente rural pero refugaron del
ainqta que, infelizmente, ainda
no1f pasol\ como debía á nosa · porque non estaba na moda.
Agora está a xurdir a conciéncia
esqita" sinala Eiré, crítico co
que1el entende como unha re, / de que aquel mundo se vai sen
que agromen alternativalpró,
núlcia da literatura ao mundo
da ldea.
: prias e a función dos lit atos
1
ten que ser re~ratar esa situ <;:ión
Pro urou o escritor e xornalista
ainda que cobpre non c ir na
ser¡preciso á hora d~ se conver,
idealización e h un ruralis¡no mal
ter. ·en testemuño escrito un
entendido" defepde o autor:.
mundo que el coñece e do que
partillou. A escrita é minuciosa
E voh¡e asi Afq:¡nso Eiré, como , ,
ca~do describe a construcción
do palleiro, a sega, a rega ou O§ 1 xa fixera na novela Amiuos·sem,
pre, . ao mund9 da infánc~ ''Non j
dist.intos cantos do carro. "E
esc~Fbo para \min mesmo .. Non . 1¡
qt_fe é distinto o xeito de soar
busco a nen1ez como pescuda
dQ carro duriha casa rica que
persoal senóli." porque entendo
dunha casa pobre! Necesitaba
que é necesário recriar eses te,
ser respectuoso coa xente que
mas. Na novela foi o seminário,
domina estes temas, aos leitores
agora a aldea. Coido que a li,
cómpre darlles credibilidade e
teratura ten que contar coa res,
demonstrar que coñeces os te,
posta ·da xente, coas suas emo,
mas dos que fatas. Eu son labre,
cións e .a sua implicación e esas
go e r~ivindico o meu pasado,
vivéncias son quen de conseguí,
cando adico o libro aos nasos
lo. Nos traballos do agro tamén
refírome aos da casa, aos próxi,
funcionan o& ritos de iniciación
mos, ao lugar do que procedo, a
como noutras facetas da vida e
todos aqueles que viviron e · sa,
quixen retratar ese proceso de
ben do que falo" afirma Afonso
tránsito vital que vivimos moi,
Eiré e son esas as razóns que ta,
tos" afirma o escritor, que verque
mén explican o seu coidado ao
nos relatos toda a sua traxectória
recoller o rico léxico de todos
xomalística porque, á fin, para el
os -campos semánticos relacio,
"non é máis que botar man dou,
nadas coa vida rural e que tam,
tro xénero, como cando no xor,
pouco aparece na sua amplitude
nal se escolle a entrevista ou a
nos textos escritos.
reportaxe porque o fin é o mes,
mo, transmitir, e tamén coincide
O autor reivindica a sua proce,
a vontade literária". •
déncia labrega ainda que deixa,

¡- -

XAN CARBALLA

me fixeron ver a necesidade de
levar á literatura ese mundo
coa que a maioria nos identifi,
carnes, po rque ternos próxi,
mo". As vacas agramaron de
seguida como acaido fio con,
ductor, como símbolo e eixo. ·
económico e laboral do mundo

rural que agora se retrata e é
por iso que están presentes na
maioria dos relatos.
Non é sen embargo Eu tamén
fun coas vacas un libro nostal,
xioso ou melancólico. Non mi,
ra o autor cara o pasado con
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A oportunidade de gravar este
primeiro disco - que leva o seu
nome- xurdiu o ano pasado.
"Deixei os estudos e empecei a
dar concertos. Fun a festivais e á
tv, oportunidades para buscar
unha -saida -di. O ano pasado
viña de traballar fóra do país e
celebrouse en Verín un certame.
O prémio era gravar unha ma,
queta e ,entrar nun circuito da
Xunta. A discográfica go~toulles
o que facia e decidiron tirar para
adiante co disco".
A de Em ílio Rua é unha propos,
ta nova dentro ao actual pano,
rama da música galega. El rei,
vindica a necesidade de que
frente ao siléncio, haxa máis
xente que faga canción de autm:.
"A xente que se atreve a versio,
nar e tocar cancións doutros ten
que animarse a facer e cantar os
seus próprios temas. Cando
compós -engadeé inevitábel que
se estabelezan
comparacións.
Hoxendia case
que é imposíbel
inventar algo no,
vo, pero o que hai
que tentar é dar
que o un leva
dentro, sen des,
virtualo imitan do
o que fan outros".

que cantar. Eu por exemplo
cántolle á aldea, que para min
é moi importante. Veño dunha
parróquia perto de Verin, de
pouco máis de cen habitantes e
ese tema está adicado á da mi,
ña avoa", engade.
Tamén hai composicións nas
que fala da alegria, da vida, dos
que se foron, o paso do tempo.
"Era ela pode soar a unha can,
ción romántica adicada a unha
muller, sen embargo é unha es,
pécie de crónica social. Cánto,
lle á vida e iso inclue moitas
cousas", di.
Neste primeiro traballo, Emílio
Rua conta coas colaboracións de
Uxia, Cuchús Pimentel, Helena
Paz de Beladona, Gustavo Adol,
fo Barcia do grupo Tangata e Su,
so Iglesias de Liorna, entre ou,
tros. Aponta "que ao estar co,
mezando, o eu
apoio significa ta,
mén un recoñeci,
mento importante
cara o meu traba,
llo. Logo, por ri,
ba, coñécelo e
descobres que son
moi boa xente".

'N on me

importaria
facerme
famoso
como
ese rapaz
galega que lle
canta
/ a ldeas "
as

Nas suas compo,
sicións recoñece
influéncias dos
diferentes xéne,
ros
musicais
(rock, pop, rit,
mos latinos ... )
"sen definirme
por nengun deles,
polo de agora .
Imaxina, nunha
casa con tantos
irmáns escíitase
de todo. Folk,
música clásica,
desde Victor Ma,
nuel á António Malina ou fa,
XAN CARBALLA

gles".
Édici6ns Do Cúmio, responsábel

-0- PAULA BERGANTIÑOS

EMÍLIO RUA CONTA POUCO MÁIS DE VINTE ANOS. COA ILUSIÓN DE TER GRAVADO O SEU PRIMEIRO
DISCO ESTE CANTAAUTOR DESCREBE O SEU TRABALLO COMO UNHA BALADA DE SENTIMENTOS NA
QUE TAMÉN HAI LUGAR PARA A CRÓNICA SOCIAL. CUNHA GUITARRA, A HARMÓNICA E A SUA VOZ,
.

RUA CÁNTALLE SOBRE TODO AO AMOR, Á VIDA, Á ALEGRIA, PERO T AMÉN Á ALDEA, ÁS SUAS RAJCES.

Empezou a sua traxectória musi,
cal con oito anos. É o máis novo
de cinco irmáns que medraron,
por vontade de seu pai, a carón

Xoán Carlos
Lagam

dos instrumentos. "Fbco un gru,
po con todos nós, coque toquei
até os 14 ou 15 anos". Coa ban,
da familiar que o amarrou desde

Epor esto fez
este cantar
Sobre as rubricas explicativas
dos cancioneiros profanos
galego..portugueses

Sobre as rnltrieas
explif.a\i~s ¿os .
..
.eaeio.nerros p.rt1a1os .
!,ral~~tu,,sneises
.,

/

de Xoán Carlos Lagares
/
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novo á guitarra percorreu Gali,
za, pero tamén o Norde de Por,
tugal, Zamora, Castela, León e
Astúries. Emílio Rua garda un
bo recordo daqueles anos, pésie
"ao duros que eran sobretodo
nos veráns polo calendário de
actuacións".
"Lembro que toquei diferentes
instrumentos desde moi meni,
ño. Nunha ocasión estragueille
ao meu pai unha ocarina de ba,
rro preciosa. Na miña casa respi,
rouse música sempre", conta
Rua, que foi o único dos irmáns
que decidiu adicarse profesional,
mente a música como xeito de
intentar abrirs~ camiño na vida.
"Despois de debcar o grupo se,
guín estudando durante un
tempo. Fun á Coruña, matricu,
leime en Graduado Social, e
empecei a tomarme máis en sé,
rio o de compor. Un dos meus
irmáns escrebe e foi o que me
animou coas letras, porque eu
sempre lle prestei máis aten,
ción á música", explica.

da sua edición e produción,
apresérttao como representante
da nova canción de autor, a
"balada dos sentimentos".
"Cántolle ao amor, si, porque é
algo esencial da vida. Recoñe,
zo que baladas no disco si que
hai", bromea. Algunhas nú,
trense de experiéncias moi per,
soais, pero iso "non quer dicer
que hoxe non haxa temas aos

fiCC1óN
l. AMAN
DOSPAIÑOS
Manuel Rivas

5. Eu TAMÉN FUN

3. BREVE HISTORIA

COAS VACAS
DE RAPAZ
Afonso Eiré
Espiral Maior

DE GALICIA
Francisco Carballo
A Nosa Terra

DE BAKUNIN
Antón Riveiro Coello

NoN FiCC1óN

Galaxia

1. Os CASTROS

3.ÉBORA

GALEGOS
Xulio Carballo Arceo
A Nosa Terra

X.C. Caneiro

Xerais

4. EXPEDIENTE
ARTIEDA
Luís Rei N úñez
Xerais

Pensa na posibili,
dade de poder
gravar outro tra,
baltos e explica
que ne te disco
"hai sobre todo
diferentes formas,
arrc:glo e estilos
para poder des,
pois decantarme
por algo rnáis
concreto ou, se
cadra, seguir fa,
cendo o mesmo.
Material hai da,
bando, pero quen
sabe se sairán
máis oportunida,
des".

De calquer xeito gostaríalle pu,
blicar máis temas sobre o mun,
do rural. "lmpórtame porque
son de aldea, sei cal é a sua si,
tuación porque a vivo e hai
IJ10itos temas aos que cantadle.
E inevitábel en min g rque
re~pirei desde neno. E
n
espíritu. De onde airon enón
o galegas? -pergúntase. T d s
buscamo vivir ben e h xe n
rural iso é ben diffcil. Non me
importaría facerme fam s e ,
mo ese rapaz galega que lle can,
ta ás aldeas".+

Xerais

2. As RULAS

ANOS.

4.

ANTROPOWXIA
DEGALICIA
Mariño Ferro
Xerais

5. A

GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA
DE MARIO
DE LANGULLO
António T éllez
A Nosa Terra

2.CRÓNICA
DO FOLK GALEGO
X.M. Estévez & O. Losa.da
Tris Tam

Lihrarias con!>ultada~:
Cartabón (Vigo). Cow:ciro (A Coruña). Michelcna (Pontevcdrc1).
Pcclrcira (Santiago). Sottto (Lugo). Torga (Ourcn!Sc).
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O exemplo de Sebastián Gonzále~ <''
1

Sinto ben non concorrer á pri,
meira~gran homenaxe institucio,
nal q e se lle fai, en Pontevedra,
ao ex lio político galega (1936,
1975 , que me dou pretexto xa
pra p ñer O exemplo de Ramón
Vale uela Otero, no primeiro
anaco .aparecido aquí niste mile,
nio. sinto ben non poder escoitar
a éonierencia final de Baldomero
Cores Trasmonte, que sae dun es,
quecetnento moi inxusto, pra tra,
tar de Bibiano Osario T afall; a
quen se lle adican especialmente
istas honras iniciais. Sinto tamén
non oiir o discurso de apertura de
Isaac Díaz Pardo e as comunica,
cións de Axeitos, Acuña, An,
guei~, Pereira, Gustavo Luca, e
demá~ bos compañeiros das loi,
tas q* falarán nisras xornadas.
Non iei cal deles tratará de meu
antig mestre cbastián González
Garcf , Paz, pero por si lle sirven
para o caso i ta lcmbranzas de
Borobó que agora escribirei, por,
fiarei sobre a mesa do meu escrito,
rio unp folios que titulo O exemplo
de Selhstián González, nos que in,
tentaréi condensar os datos adrede
do im4el pontevedrés, transterrado
a ~ºrtl? Ri~, que ex~ ten no ar,
qu1voFia mma mernona.

• NA FACULTADE. Xa no Pre,
gón d1s Festas da Divina Peregri,
na (P ntevedra, 7,ylll,1982), que
me encargara a súa inná Daría,
"fada madriña do galeguismo pon,
tevedrés", entón concelleira de
cultura, nise municipio, decía que
"era a irmá ben querida do noso
pro~r de Historia da Arte, Se,
bas · ,. González Garda Paz, bo e
xene
pontevedrés que acolléu,
se n días de buitres e corvos ao
refuxi da ua outra nación, Puer,
to Rico, onde coma todos abedes,
foi decano de Humanidades da
Universidade qu tivo a honra de
e ugar a Juan Ramón Jiménez".
R rnónta e, pois, a miña lern,
brama de ebastiári o ano da
Repú lica, n que fun di dpulo
dil durante tr cur de His,
t ria d Ar e que coma pr fe or
auxi liar (p is e taba vacant a
cátedra) d un daquela na fa,
cu ltade de Fil offa e Letras
compostelana. Era eba t ián,
aparte da triada de catedráticos
castelán e leones s que a dorni,
naban, Bustarnante, Viñas e
Moraleja, a principal figura da
minoría galeguista do profesora,
do; se ben tratado con moito
respeto polo decano. D. Ciriaco,
o seu antigo mestre, con que co,
laborou nunha pequena historia
da Universidade e nalgún outro
traballo.
• No SEMINARIO DE ESTUDOS. Mais o espírito de Sebas,

tián González permanecía me,
llar acougaao no Seminario de
Estudos Galegas, ao que consa,
graba os seus afáns investigado,
res; os cales, corno era caracterís,
tica dos rnernbros rnáis mozos do
Seminario, se inclinaban deica a
Prehistoria; sen despreciar as
épocas históricas cuia Arte tiña
universitariamente que ensinar.
Pertencía o rneu querido profesor
á segunda promoción daquel Se, ·

minarlo, que fundara a pr~meira,
encabezada por ~uís To.b ío,
Bauza Brey e Filguefra. ForrÍlaba
parella cultural con Antonio
Fraguas; procedendo ambos do
Instituto pontevedrés, onde reci, ·
bian de Lousada Diéguez as au,
gas bautismales do galeguismo.
Ernprenderon xa unha tarefa in,
vestigadora, que ao irse a estu,
<liar a Santiago, se incorporou á
do Seminario que dirixía D. Ar,
mando Cotarelo Valledór. E lo,
go, D. Salvador Cabeza de León,
con quen Sebastián sería canta,
dor, ao principio, na súa Corni,
sión Directbra. O que preocupa,
ba a D. Salvador, pois Sebastián
-coma recorda Del Riego- ocu,
pado en tan tos ou tros traballosculturais e políticos, non levaba
as contas ao día.

• AS EXCURSIÓNS. Cecais,
porque a rnin a Prehistoria non
me interesaba demasiado claque,
la, quedoume esfumada na nebra
do tempo, unha excursión, diri,
xida por Sebastián, cos seus
alumnos a un castro que poido ser
o de Baroña, ou outro máis cerca,
no a Santiago. foi no curso 32,33,
e flaquea xa o mielo da memoria.
Pero, pola contra, paréceme que
foi onte, cando conducidos polo
decano Bustamante e o profesor
recorrimos na primavera do 34 o
vello reino de León e boa parte
das Castelas. A prirneira vegada
que saimos máis de un de Galicia.

un

Quedoume fixo na cachola
diálogo que sostuven co meu
profesor de Historia do Arte, no
museo de Catedral de Zamora,
ante un cuadro de Ribera. Foi a
propósito do tenebrismo na pin,
tura e pañola, tema polo que
sentía entón eu rnoito interés.

• A TEs1s DocroRAL Aparte
do traballo de índole preferente,
mente prehistórica do profesor
González García, Paz, escritos en
galega e publicado a maioría nos
Arquivo do Seminario; aparte
di
traball s (cuia relación bus,
co en van no Diccionario da Li,
teratura Galega, no que non figu,
ra, pra nada, o bo e xeneroso Se,
bastián), a obra que ocupaba na,
queles días maiormente as horas
do rneu xove mestre era a tesis
doctoral que sería presentada na
Universidade Central, en febrei,
ro de 1935, e Levaba escribindo
dende nove anos antes.
Pois os Clous queridos compañei,
ros de seminario e de Facultadé,
Fraguas e Sebastián, escolleran
facer, respectivamente, as suas
tesis a rnantenta dos Colexios de
Santiago Alfeo, ou de Fonseca,
e do de San Clemente. Mais, así
como a obra de Antonio Fra,
guas,.. co título de Historia del
Colegio de Fon.seca saleu do pre,
lo, xa no 1956, ao estabilizarse a
investigación histórica do noso
país, editada polo Instituto, P.
Sarmi.ento; nen embargantes, a
obra de Sebastián González non
aparecéu ata 199 3, vintese.is
anos despois do seu pasamento;
publicado polo Consorcio de
Santiago, e a Universidade, co
título de O Colexio de San Cle,
mente de Pasantos de Santiago.

~-

•

presentan~o ao" P~r~idQ. Gale,
guista, xunto con ~eV Casal,

elexido alcalde, o peritd.Barrei,
ro Sadaño, íntimo de _Sebas,
tián, e D. Xosé T eixeiro, o di,
rector da Academia Xelmírez;
onde coincidira eu estudando
con Valenzuela. Doutro canee,
lleiro daquela axiña martirizada
corporación, era Ezequiel Rey,
o antigo director da Solidaridcuie
Obrera e dirixente da CNT,
que deixando o seu apolíticis,
rno naquelas horas críticas, re,
presentaba o partido federal.
Baldomero Cores chegaría a
coñecelo inda mellar que Boro,
bó; quen disfrutóu tarnén da
amistade daquel home peque,
no, rebosante de talento.
• NA UNIVERSIDAD E DE
PUERTO Rico. Dise Concello

No que foi o colexial máis desta,
cado o polémico bibliotecario,
Francisco del VaUe,lnclán, crea,
dor de El catón compostelano,
cuia docurnentadísirna biografía
ten disposta pra editar, o v~llo .
rock.ero T eo Cardalda, tal como
xa anunciéi hai máis de un ano
(9,IX> 1999). Entre os apéndices
que enriquecen esta extraordina,
ria tesis doctoral, satisfaceu sin,
gularrnente a miña curiosidade o
referente ao enterro da V. M.
Constanza de Jesús, Rectora do
Colexio das Orfas, a quen lle se,
guía a pista da sua rarísima santi,
dade bnoutra serie de anacos.
D. Antonio Fraguas foi o encar,
gado de escribir o Limiar da obra
póstuma do seu querido cornpa,
ñeiro en todos os avatares cultu,
rais e políticos do primeiro tercio
da sua lonxeva vida. Fraguas re,
corda que foi a ·profesora e biblo,
tecaria Luisa Cuestas quen Hes
propuxo aos dous, sendo alumnos
dela, o tema dos colexios, pra
sendos traballos que serían logo a
base das súas históricas tesis.
•

os que non foron paseados ou
fusilados é porque tiveron a sor,
te de esconderse en lugar seguro
coma Ezequiel, ou de exiliarse
coma Sebastián; que se acolleu
a Puerto Rico, onde xa moraran
seus pais. A Universidade de alí,
por acordo unánime de seu claus,
tro, acordou incorporalo a ela.
"De contado ,escribe Fraguas no
seu LJmiar, no 1943, lévase a ca,
bo a reforma universitaria e o
Rector Dr. Jaime Benitez (o pro,
fesor e representante .de Juan Ra~
món Jirnénez na entrega do Pre,
mio Nobel) e a sua Xunta de Go,
berno crean a Facultade de Hu,
manidades, e designan para o car,
go de de~ano ao novo profesor,
cargo que desempeña durante 20
anos, pasando a Decano de Estu,
dios, logo a Vicerrector, Rector_
interino e senador vitalicio, no~
meado por abafante maioría".
Fundou Sebastián o Seminarío
de Estudios de Pu~rto Rico (en
cuio nome se aprecia a lembran,
za que lle quedaba do de Estudos
Galegos), coa idea de reunir ma,
teriais pra compoñer a historia
do país. T amén creou o centro
de Excavacións Arqueolóxicas,
o de Ampliación de Estudios e o
Museo da Universidade.

DIRIXENTE GALEGUISTA.

Aparte da sua intensa actividade
na universidade e no Seminario
de Estudos Galegas, tiña tempo
ainda Sebastián pra adicar os
seus afáns ao Partido Galeguista,
dende o seu principio coma un
dos máis destacados dirixentes de
Santiago. Somentes a tensión
autonomista e social daqueles dí,
as de propaganda do Estatuto,
explica a acción política do inxel
profesor pontevedrés. Pois pola
sua 'bondade, desinterés e falta de
ambición, carecía das típicas
condicións dos nasos peculiares
políticos. O que non lle irnpidéu
desempeñar un importante papel
no seu Partido, onde sustituiría a
Filgueira Valverde coma secreta,
rio técnico da Comisión Executi,
va, cando o seus constante irmán
optou por promover a escisión da
Dereita Galeguista.
Triunfante a Frente Popular, nas
eleccións de febreiro de 1936,
ao constituirse a comisión Xes,
tora que rexira o Concello de
Santiago, forma parte dela re,.

T ardou Sebastián arredor de vin,
te anos en volver a Galicia. Den,
de entón aproveitaba os seus
anos sabáticos pra ampliar nos
archivos e bibliotecas de Madrid
as súas investigacións e traballos,
entre eles a tesis do Colexio de
Pasantes que nunca vería editada.
Pois finou durante un daqueles
periodos, na mesma P6ntevedra
onde nacera. Cincuenta e nove
anos de vida, que foron dende o
16,y,1908 ao g,ym,1967. Dei,
xou a sua biblioteca ao Museo de
Pontevedra; o cal adicaría ao ano
seguinte, o tomo XXII da sua re,
vista, a estudiar a vida e obra do
inx~l pontevedrés.
Aí poderán atopar os redactores
do mentado Diccionario (pra
cando fagan unha reedición) os
datos biobibliográficos do iñora,
do alí, membro do Seminario de
Estudos Galegos; que é o mellór
exemylo, dentro da Xeneración
dos Alvaros que cabía escoller
pra pechar honrosamente, por
agora iste incansable folletón. •

Salvador Rodríguez
'Os xomalistas
sentímonos cómodos
entre a realidade
e a ficción'
Cuentos de soldados y civiles de
Ambroce Pierce, Ébora de Xosé
Car los Can e iro e Narradoras,
publicado en Xerais.
Que recomenda ler?
Calquer novela de Gabriel ·Gar,
cia Márquez e norneadamente
Cien años de soledad, a Celso
Ernílio Ferreiro e Pablo N eruda.

Phiccións recolle os relatos de
seis xornalistas vigueses. Cal é
o fio condutor?
Todos os contos teñen en comun
unha estrutura xornalística. fa,
cernos literatura dentro literatu,
ra. É dicer, escollemos autores e
obras coñecidas para construir a
nasa própria história.
Corno influe o traballo na slia
escrita?
Decidin facerrne xomalista para
poder escreber. Góstame moito
ler e escreber, supoño que é o que
lle pasa a calquer que desfrute
coa literatura. Outra cousa é que
logo o fagas mellor ou peor.
Nos seus relatos utiliza uriha
técnica inspirada na reportaxe e
crónica.

nª'

Levo 15 anos traballando de xor,
nalista e como máis cómodo me
atopo escribindo é coas ferra,
mentas que utilizo de xeito cotiá.

T amén aposta por xunguir rea,
lidade e ficción.
En Phiccións .. Buscabamos a ex,
travagáncia, pero xa se di que
moitas veces a realidade supera á
ficción. Os xornalistas sentírno,
nos moi cómodos nese território
neutral, a &onteira entre a reali,
dade e a ficción.

E esa preferéncia polo relato curto?
.Para mi xa é longo ahondo. As
reportaxes, crónicas que fago
nunca teñen esa extensión.
O pasado ano receben o prérnio
Julio Camba de reportaxe.

É un recoñecirnentb· á institu,
ción sobre a que fixen o traballo,
Os Imiáns Misioneiros dos Enfer,
mos Pobres. Visitalos foi unha
experiéncia que me impactcu
rnoito. Recoméndoa. •
Xomalista e escritor. Bueu, 1963.
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Emigrantes e exiliados
Duas exposicións coinciden no
tempo en Pontevedra traéndonos
a memóqria de dous dramas que
marcaron o século pasado. Dunha banda a organizada pola Fundación Caixa Galicia amasa as
fotografías dos arquivos da Axén-

cia EFE sobre a emigración e por
outra a comisariada por Luis Pé-.
rez Leira percorre a biografía
dunha manchea de exiliados galegas que fuxian do franquismo.
Ambas e duas no Pazo da Cultura de Pontevedra. •
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

N

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O grupo
coruñés
Triceratops
toca o
Sábado 27
noMardi
GroH.

•MÚSICA

Arteixo
•TEATRO
COMPAÑIA
Da man de Galería Cia. de
Teatro, o Venres 26, no

Awlit6rio Municipal.

O Barco
• EXPOSICIÓN$
EDUAROO BAHAMONDE
Ten unha mostra na sala de
exposicións de Caixanova.

Betan:os
• EXPOSICIÓNS
SABELA BAÑA
Mostra as suas pinturas no
Liceu, até o Martes 30.

•TEATRO
SOLO PARA P AQUlT A
Cenificada por Teatro do
Atlántico, na Casa da Cultura o Domingo 28.
O cura das
Encrobas,

nas que utilizan as técnicas
como o gravado, litografía,
-serigrafia ... de Piccaso, Miró, S. Dali, Maruxa Mallo,
Luís Seoane, P. Palazuelo,
A. Tápiés, Chillida, Susana
Solano ou Sicília, entre outros, que ix>deremos coñecer
na Sala de Arte do Concello, até o 4 de Febreiro.

Caldas de Reis
• EXPOSICIÓNS .
TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS DE GOYA
Mostra de gravados que poderemos contemplar, até o
Domingo 28, no Auditório

Municipal.

Ramón

Vakarce,
é obxecto

Cambados

dunha
homenaxe
na CORUÑA

•TEATRO

este
Sábado 27.

A

PRINCESA
EAPARDELA
Da man de T rinke-T rinke,
o Domingo 28, na Sociedade

Cultural.

Boiro

Cangas

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

ROMANCE DE

Casa da Cultura.

ASIMAXES
DECASTELAO
Mostra foto-biográfica que
estará, até o Mércores 31 ,
na Casa da Cultura.

Burela

O Carballiño

MlCDMICÓN E ArnAHA
Cenificada por Sarabela
Teatro, o Venres 26, na

• EXPOSICIÓNS

DE PlCASSO A BARCELÓ
Mostra de obra gráfica de
artistas contemporáneos,

Muiño das Lousas até o 31
deste mes.

Cervo
• EXPOSICIÓNS
RoooLFO HALFFTER

A biografia deste compositor
(1900-1987) narrada de xeito autobiográfico en trece
paneis, con texto e iconografía, con motivo do centemário do seu nacimento. Difícilmente atoparemos na história da música española e
mexicana recente unha obra
tan versátil, coerente e chea
de interese como a deste músico, exiliado a México ao
remate da guerra, e un dos
fundadores de Ediciones Mexicanas de Música. Na Casa
da Administraci~ de Sarga. delos até o 16 de Febreiro.

Chantada
• EXPOSICIÓNS
CASTELAO E NÓS
Mostra sobre o ilustre nacionalista na Casa da Cultura, até o Mércores 31.

IV CONCERTO DE
AXUDA AO SAHARA
. Organizado pala asociación
de solidariedade ACHASS
contra a cultura da guerra,
das armas e da marte, terá
lugar o Domingo 28 a partir
da5 seis do serán no Awlitório da T erceira Idade e, coma
nos anteriores, servirá para
recoller alimentos e material escolar para os refuxiados saharauis. O acto será
presentado polos contacontos Vento!! Juja e actuará o
grupo de recuperación etnográfica Maria Castaña, pandereteiras de Lugo.

Sexy Sadie

A Coru.ña
•ACTOS
HOMENAXE
A RAMÓN V ALCARCE
O Cura das Encrobas, do
que se celebra o oitavo cabodano do seu pasamento.
O grupo de bairro do BNG
de Monte Alto-Centro
convida a todas as persoas,
independentemente de ideoloxias, a asistir á oferenda,
diante da·sua tumba no cemitério de Santo Amato á
1 da tarde do Sábado 27, e
na que pronunciara unhas
verbas a Secretária Xeral
do SLG, Lídia Senra.

•CINEMA
CGAI
O ciclo A Ciéncia Ficción Europea trae-nos, o Xoves 25,
Farenheith 451 (Reino
Unido, 1966) de Truffaut,

Na sua xira Buccerflies, acompañado polo grupo Sperm, estarán
o v ind eiro Xoves 25 na sa la
N ASA de SANTIAGO a part ir
das 2 1:30 h ; o Venr es 26 no
Playa Club da CORUÑA a par-

onde nunha sociedade futura
cun rexime autoritário persegue-se a cultura escrita, senda
consideradoo subersivoo 05 Libros; o Manes 30 e o Mércores 31, Bradl (Reino Unido,
1984) de T erry Gilliam, na
que un funcionário gris, nunha sociedade totalitária controlada palas máquinas, saña
con escapar da burocrácia e
da omnipresente tecnoloxia,
coa muller ideal á que ainda
non coñece. Todas elas con
subtítulos en español e por
200 pta. O Venres 26 e Sábado 27, dentro de Producci6n
Galega proxectará-se O sal
da Terra (2000) de Valentin
Carrera, que é unha série de
seis episódioo na que se efectua un percorrido pala história do movimento sindicalista e obreiro galega, con entrada de balde.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓN$

Ane/(1999
deXurxoO

Xuruco ÜRO CLARO

XArME FUENTES
As obras <leste artista poden ser contempladas no

Claro, que m .
as suas escultu
no centro de arte
Atlántica da Coruña.

Ten unha mostra no centro de arte Atlántica, que
perman ecerá aberta até o
10 de Febreiro.

tir das 24 ,,h.,; e o Sábado 27 na
Iguana de VIGO a partir das 24
h . As e n tradas están á venda
n os Luga res de costume por
1.300 pta. pero na billeteira
custarán 1.500. +

C ARMEHERMO
Podemoo cofiecer a sua pintura na galería Arre 1171l1grn,
até o 10 de Febreiro.

As BÁGOAS
DES. PEDRO ...
... na pintura española do Sé-

culo de Ouro, no Museu de
Belas Artes (Zalaeta s/n), série de cadra; coa iconografia
das bágoas de S. Pedro despois de negar a Xesus. Entte
outras, pódense contemplar
obras de Luis de Morales, El
Greco, José de Ribera, Francisco Callantes, Diego Velázquez, Bartolomé E. Murillo e algun anónimo flamenco. Ate o 25 de Febreiro.
Ü VÍDIO MURGUIA
A obra do fillo de Ra;alia de
Castro e Manuel Mu rguia
estará exposta na Fundación
Banii, até este Domingo 28,
no marco da Cat.alogación ar-

queolóxica e artística de Galiza
realizada conxuntamente co

Museu de Pontetiedra. Na ·
obra deste membro da chamada "xeración doente" destacan as paisaxes, onde introduce novos conceptos espaciais e unha paleta clara e
Luminosa por medio de pinceladas fuciles e sutiles. Caracterizou-se pala sua vocación autodidacta e gozaba
de prestíxio e recofiecimento na sua época. Morreu novo, cando as suas cualidades
comezaban a destacar.
RAMÓN A STRAY
Mostra as suas pinturas na
galería de arte Bomob.

•MÚSICA
TONKY BLUES BAND
& TRICERATOPS
O primeiro foi fundado por
Tonky de la Peña en Madrid
a primeiros dos 80 e é un dos
grandes grupós do blues españois e vai estar Venres 26 ás
22 horas no Mardi Gras por
500 pta. Triceratops naceu
no 97 ao marchar Xabier Vamonde e Xúlio Glez. de Kozmic Muffin e xuntarse con
David Leandro, procedente
de Mandrágoras. Non se pode
dicer que sexan novatos e xa
están preparando o segundo
longa duración coa nova casa
discografica. Estarán o Sábado 27 a partir das 22 horas,
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tamén no Mardi Oras, por
700 pta. e poden comprarse
as entradas por antecipado
en Discos Nani's, 33 Special,
Portobello e na própria sala.

)

Novos INTÉRPRETES
A quinta edición <leste ciclo dá-lle a oportunidade a
un vasto grupo de noves
valores musicais de se iniciar no mundo da alta interpretación. O Luns 29 ás
20:30 h. na Fundación Barrié, a soprano Raquel Sest el o Longueira estará
acompañada polo pianista
Cándido Cabaleiro Paz .

A Estrada
-91 EXPOSICIÓNS

As IMAXES
DECASTELAO
Permanecerá aberta até o
Domingo 28 na sala de exposicións de Caixanova.

Ferrol
•ACTOS

•CINEMA
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
ROTTERDAM
Estreia mundial das fitas
da série City Life até o
Martes 30 en co-produción con Rotterdam no
marco das capitais da cultura europeas 2001. Poderemos ver as producións
portuguesas: Distáncia
(Pedro Serrazina), Et in
Arcadia (Paulo Rocha),
Acordar (Tiago Guedes e
Frederico Serra) e Carpo
e Meio (Sandro Aguilar).

PORTO 2001
• CONFERÉNCIAS

A

QUINTA FEIRA
NO PLANETÁRlO
Ciclo de exposicións e
observacións astronómicas para dar a coñecer
todo o relacionado con
esta disciplina. Todos os
Xoves até o 13 de Decembro no Centro de
Astrofísica da Universidade do Porto.

• EXPOSICIÓNS
CASA DE SOÑOS
Instalación de Alberto

Plicido no

:~d~ d~·:~.;. .;iee~R'

lace te Vilar d' allen durante o mes de Xaneiro.
Está situada sobre un lago e nela proxectan-se
diapositivas.
CrTYCAPES
Fotografías do arquitecto
Gabriel Basilico no salón nobre do Arquivo

distrital do Porto.
QUEN
CONSTRUIU TEBAS

Os construtores da cidade,
exposición que pretende
homenaxear a urbanistas
portuenses ilustres. No
CRAT até o mes de
Marzo.+

tendia versar sobre a xira de
Pink Floyd The Wall., rematou co protagonista convertido nunha confusa estrela de
rock cunha apocalíptica visión do mundo, que alimenta o seu muro mental, que el
mesmo construe para separar-se do resto do mundo.

JUAN ZUÑIGA
Mostra de pintura na sala
Almirante até o 1O de Febreiro.

J.L. ANDUJAR
Mosrra itinerante que podemos visitar na Biblioteca

• CONFERÉNCIAS

Pública.

Os NOSOS BAIRROS

MOVJMENTO
OOS SEN TERRA
Fotografias de Sebastiao
Salgado, até o 6 de Febrei,
ro na galería Sargadelos e
no pub Goleta.

Mesa redonda onde se falará
das infraesnuturas do Ferrol
vello e Argüelles; no Ar.eneu
este Xoves 25, ás 20:30.
• LErTURAS

VI

TORRENTE BALLESTER
NO CINEMA
Ciclo no que se insire a
mesa redonda e a apresentación do libro Gonzalo

Torrente Ballester no Cine
español, o Martes 30, ás
20:30, no Ateneu..

A Gudiña
• EXPOSICIÓN$
BONECAS
D M. Binga , poderemola v r na Casa da Viu.va .

Lalin
• EXPOSICIÓNS
FE!RA 00 COCIDO

BIENAL
INTERNACIONAL
DEÜRAVADO
Cunha amplísima representación de autores tanto
do país corno do resto do
mundo, no Mu.seu Provincial onde permanecerá até
o 18 de Febreiro.
ANDRÉ SANTEIRO
Poderemos contemplar os
seus gravados na sala Agua-

•TEATRO

0TELO
Por Produccións Libresce·
na, no Auditório Mu.riicipal
este Xoves 25.

Lugo
•CINEMA

salvaxe,
de Barbara
Kople,
proxectaras
e este Xoves
en LUGO.

EN CONCERTO
Ciclo dentro do programa
Lugo Cultural, no Auditório
Gustavo Freire, ás 22 h. e con
entrada de balde. O Xoves
25 proxecta-se O blues do
home salvaxe (USA, 1997),
dirixida por Barbara Kople,
na que Woody Allen e a
New Orleans Band son o obxectivo da cámara, nun documental que recolle a última xira europea do grupo, e
na que pretende observar de
perto ao Woody real para
probar que non é tan diferente aos personaxes que cria
na ficción. E o Ventes 26,
Pink Floyd 1O muro (USAG .B., 1982), de Allan Parker, mentres a película pre·

ÜESEÑO DE VANGARDA
CONTACONTOS
Por Benxamin, para crianzas, a partir das 18:30 no
café-concerto Do Real.

Monforte
• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
Poderemos contemplar esta
mostra, até o Luns 29, no

Edificio Multiu.sos.
•TEATRO
FEIRANTES
Baseada na obra de A Cunqueiro Os outros ferrantes, vai
ser levada a cena por Teatro
do Noroeste, este Xoves 25
na Casa da Cultura.

Narón
•TEATRO

MAQUIEIRA
O seu Legado bibliográfico
está expo to no Coléxio de

SOLO PARA PAQUITA
Por Teatro do Atlántico,
no Auditório Municipal o
Venres 26 e o Sábado 27.

VISIÓNS
Obras de Francisco López
Poy na Capela de Sta. Maria até o 30 de Xaneiro.

Mostra das obras do 1 certame fotográfico con este nome, no Audit6rio Municipal.

•TEATRO

tinta.

Arquitectos.

AGASALLOS
Produtos artesanais coma
cestas, alafaias, coiro, cartón, tapices, tallas en madeira, roupa ... até o 28 de
Febreiro no Centor de Artesanía e Deseño.

Ogro ve
• EXPOSICIÓNS
As MULLERES
GALEGAS NO S. XX
Mostra fotográfica na Casa da
Cultura, até o Mércores 31 .

Ordes
• EXPOSICIÓNS

Moaña
•MÚSICA

ÜALIZA E
AS NOSAS XENTES
Mostra fotográfica no instituto nQ l.

BELAOONA
Apresenta o disco Bicos do
Sol, o Sábado 27 ás 23 horas,

Ourense

Teatro do Atlántico cenifica

• EXPOSICIÓN$

Solo para Poquita o Venres
26 e Sábado 27 en NARÓN e
o Domingo 27 en BEJANZOS.

N espereira no Edifício Simeón, até o Mércores 31.

JUAN V ALCÁRCEL
Mostra itinerante que po·
demos coñecer, até o Domingo 28, no Ateneu.

Mª J. DE Dros GLEZ.

1880,1940 .
Título da mostra, que poderemos coñecer até o 18 de
Febreiro, na Aula de Cultura
Caixanova. Un percorrido a
través da evolución do deseño que ten como ponto de
partida á toma de consciéncia que se produciu nos movimen tos vangardistas da
europa industrializada, con
obras de Van de Velde, Josef Hoffman, Olbrich, pe·
ter Behres ou Héctor Guimard. Continua coas formulacións racionalistas propugnadas polas escalas Werkbund, Bauhaus, De Stril,
etc., e a sua influéncia no estilo internacional de entreguerras onde xa se definen as
bases do deseño contemporáneo. Exíben-se obras de
Witzmann, Breuer, Mies
van der Robe, Rietveld,
Schiaperelli e outros.
COLECTIVA
DE INVERNO
Na que están Alfonso Soto,
Artukro Cifuentes, Francisco
Recuero, Hanoos, Klaus
Ohnsmann, Laxeiro, Pilar
Taboada, Vidal Souto, Villamil, Xurxo Alonso e Zaldumbide e que podemos ollar
na galería Visol (San Domingos 33) até finais de mes.
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As FONTES
O mundo xudeu a través
da fotografía. E tamén a
mostra antolóxica de Xúlio
Prieto Nespereira, no edifü:io Simeón.
LANDIN
Pintor que mostra a sua
obra, na corrente do expresionismo abstracto, na galería Uz.

•MÚSICA
PURPLE ADICTION
Grupo formado en Ourense versioneando temas de
Deep Purple e que dan un
concerto o Venres 26 a
partir das 21 horas no Rock
Club por 700 pta.
METAL·CROSSOVER
Concerto coa actuación de
Trut-69, de Ourense, e
Light of Sorr.ow, de Santiago, o vindeiro Venres 2
de Febreiro a partir das 21
horas na sala Rock Clu.be.

•TEATRO

Os EMIGRADOS
Cenificada por T xalo Pro·
dukzioak S.L., o Venres
26 e o Sábado 27, ás 20:30,
no teatro Principal.

Pon.t earea.s
• EXPOSICIÓNS
ÜALICIA EN FOCO
Mostra <leste coñecido certame fotográfico, convocado anualmente pola Asociación de Prensa de Ferr9l, no Museu Municipal
até o 30 de Xaneiro.
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•MÚSICA
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VCONCERTO
DE SOLIDARIDADE
Este Venres 26, organizado
por Treme a Terra , en apoio
ao Povo Palestino, na Polideportiva e actuarán A Macuca (folc), Zinza (rockska), Ortac (rock) e Habeas
Corpus (ska, punk, rock).
Para roáis in.formación pódese chama ao telf. 636 648
479 (a partir das 17 h.)

As Pontes
•TEATRO

CAPERUCITOLOXIA
Cenificada por Os Contracontos o Xoves 1 no Auditório Municipal Cine Alovi.

Beladono
apresenta
o seu disco
Bicos do Sol
enMOAÑA
este
Sábado 27.

Noites musieais
Por unha banda, a Orquestra Filarmónica de Turingia, baixo a dirección do
noruegués Terje Mikkelsen, interpretará obras de Blacher, Mendelssohn e
Brahms, o Xoves 25, ás 20:30, no Teatro
Principal de ÜURENSE; o Vemes 26 no
Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; e
o Sábado 2 7, no Auditório Municipal
Gustavo Freire de LUGO. E pola outra,
· a Orquestra Sinfónica de Galiza, dirixida por Cario Rizzi, que interpretará pezas de Stravinsky e de B. Bartok, o Xoves 25 en VIGO, ás 20:30, no C.C.
Caixanova, e o Venres 26 no Pazo da
ópera da CORUÑA á mesma hora.+

Pontevedra
•ACTOS
NOITES ABERTAS 2001
Obradoiros e todo tipo de ac,
tividades nas noites da mocidade. Na Casa da Lu.z o Venres 26, cesteria de 21 h. a Oh.,
obradoiro de máxia de 23 h. a
lh., manualidades con papel
reciclado, de 23 h. a 1 h. e
música tradicional de O h. a
1:30; o Sábado 27 obradoiro
de sexualidade de 22 h. a Oh.
e carteiras de peto con bricks,
de 23 h. a 1 h. No coléx.io
Froebel, o Venres 26, bailes
para minusválidas/os de 21:30
a 23:30 e bailes de salón de
23 h. a 030. E no centro sócio-cultural Sor Lucia, tarnén
o Venres 26, cerámica criati-

[

Tomén
fomos
emigrantes
éunha
exposición
fotográfica
que
podemos
contemplar
no Pozo do
Cu/tura de
PONTEVEDRA.
Áesquerda,
90 pastores
regresan
dos EE UU
após tres
anos
coidando
ovellasen
Califómia.

BALDO RAMOS
O artista celanovés ten unha mostra en Studio 34
(Capitan Eloi 30) de monotipos e collages, ademais
de caligrafias e bctos poéticos, titulada As follas da memória e que podemos contemplar até finais de mes.
COLECTIVA DE
PINTORES CUBANOS
Na sala de exposicións
M&B podemos ver esta
mostra.

J

PETER EN SEN
Expón as suas obras no
cuartel de S. Francisco.
ALFONSO SOTO
Este pintor ten unha mostra na Casa da Xuvenude.

Pintura e escultura até finais de mes no Liceu.

SousA RIAL
As pinturas desta artista
atopamo-las no Liceu Re-

RAMÓN CONDE
Mostra escultórica na sala

creo Ourensán.

Electro Hogar.

FOTOGRAFlA
TRANSITIVA
Mostra fotográfica de X.L.
Vazquez "Che", no museu
municipal. T amén aqui caricaturas de Ornar.

As FoNTES
O mundo xudeu a través da
fotografia. Tamén amostra
antolóxica de Xúlio Prieto

Ü

' o.:

JOSEFINA ALONSO
Os seus cadros poderán-se
ver no Edifício Politécnico
da Universidade.

Casa da Xuventude.
no café-concerto Do Real.

'
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A IMAXE
E SEMELLANZA
Mostra de Fran Herbello
que poderemos ollar na

TEMPORAIS
Pinturas de Sebas Anllo,
que poderemos coñecer até
o 20 de Febreiro na galeria

'

>~

lisPEJISMOS
Nome da mostra de A. Mateo Charris, representante
dunha figuración herdeira
·do pop, do cinema americano e do cómic, moi irónica
no sentido e no significado;
até o 24 de Xaneiro na galeria Marisa Marimón.

• EXPOSICIÓNS

-

ANOSATERRA

Clérigos.
SEMANA DA PAZ
Cunha série de actividades
como, o Venres 26 ás 20:30,
o recital de poesía; o Martes
30 ás 17 h, teatro infantil; e
remata co Festival da Paz, o
Mércores 31 ás 20 h. Todas
os actos no Ateneu.

.

37

Calígula
De Albert Camus, representada
polo CDG baixo a dirección cénica de Manuel Guede Oliva. Calígula, príncipe relativamente amábel, até o momento, decata-se que
a morte de Drusila, a sua irmá e
am'ante, de que o mundo tal e como está feito non é satisfactório.

Desde entón tenta exercer con
perversión unha liberdade que finalmente descobrirá que non é
boa. O Venres 26 e o Sábado 27,
ás 20 h . no teatro Rosalia de Castro
na CORUÑA; e o Martes 30 e
Mércores 31 no Auditório do C. C.
da 3 ~ idade, en RIBADEO. +
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va, de 22 h. a 1 h. e Informática; a navegación segurá na
rede e a confidencialidade de
22 h. a Oh. O Sábado 27, no
teatro Principal, cine- fórurn:
O exercício da mediciña, de 22
h. a lh. E no local da A.V.
Pontemuiños gaita de 21 h. a
22:30. Máis información no
telf. 986 804 336, ou
www.noitesabertas.com.

A Celestina
.. .comedia dos- tolos amores de Calisto e
Melibea, cenificada por Teatro do Noroeste, poderemos ve-la cenificada o Sábado 27 e o Domingo 28, no C.C. Caixanova de VIGO e o Mércores 31 e o Xoves
l, no teatro Principal de SANTIAGO.•

• CONFERÉNCIAS

Convocatórias
Ü EXÍLIO GALEGO (1936-1975)
Este congreso homenaxe comezará este Xoves 25 e remata o Sábado 27 no
Pazo de Cultura de Pontevedra. A
ruptura do exlílio significou para Galiza un determinado devir histórico que
aqui vai ser analisado en todos os eidos e desde diferentes pontos de vista:
os artistas, os políticos, Castelao e o
Consello de Galiza, o xomalismo, o
Galeuzca,o republicanismo, as mulle·res, etc. As persoas interesadas poden
inscriberse até o mesmo dia de comezo. Máis información nos telf: 986 861
513 e 610 830 528.
CORUXAS

2001

XII edición dos Prémios do Huinor

museu de Fene. Para participar na Co-

ruxa gráfica é imprescindíbel que no
ttaballo haxa un texto en galego, que
sexa inédito e só se acepta un por autor, permite-se o uso de calquer técnica en cartolina cunhas dimensiós entre 21x30 e 42x62 cm. Enviarán-se ao
Museu do Humor (Avda. de Conces
20-22, 15.500), indicando no sobre os
dados do autor, un breve currículo e
fotografia. O prémio será de 250.000
pta., ademais da entrega da coruxa donada por Cerámicas do Castro. A Coruxa aos médios non ten dotación económica e poderán optar xornalistas
que traballaran a prol do humor; a
canditatura pode ser promovida polo
autor, polo xúri ou por asociacións,

etc. quen o faga debe presentar un espácio ou sección do que se pretende
entrar a concurso (xomal, revista, fita
de vídeo, etc.) xunto cun breve dossier explicativo. Outras prémios son a
Coruxa de honra, para persoas que se
caractericen por unha traxectória vital
a prol do humor, e a Coruxa de barro,
para persoas con compottamentos
contrários ás anteriores. T amén hai a
Coruxa nova para persoas noveis, cun
prémio de 60.000 pta. para aquelas
persoas cun máximo de 18 anos, nadas
ou residentes na Galiza; as bases son as
mesmas que as da.Coi-uxa gráfica aplicadas a esta modalidade. Máis información no concello de Fene: 981 341
451/981342400.

pola semana e durante todo o dia as fins de semana.
Pecha os Luns.

partir das 21 horas cos grupos finalistas Abraxas, de
Ponferrada; Choupa na Lama, de Pontedeume; Escor·
dício, de Teo¡ Quempallou,
de Lugo; Roi Xordo, de
Ames; e como grupo convidado, Alfoies, de Vigo. Está
organizado por Rádio Ohradorro e a entrada é libre.

DIÁLOGOS
PARAASAÚDE
XOAQUIN V AAMONDE
Ciclo que consta de duas
Nado en 1871 e finado en
charlas, a primeira, o Venres
1900, esta mostra está orga26, que abordará o tema do
alcolismo, e a segunda, o _ nizada, no marco da Catalogación Arqueolóxica e ArtístiMartes 30, sobre a osteopoca de Galiza, pola Furulaci6n
rose; ás 19 h. na sala de conBame en colaboración co
~ t eréncias do centro sócioMuseu de Pontevedra, onde
cultural de Caixa Galicia.
poderemos contemplala no

• EXPOSICIÓl\IS

Edificio Sarmien:~o.

HOMES E MULLERES
NO EXÍLIO
Refírese ao exílio galego e
realízase con motivo do
congreso que sobre este tema se leva adiante, no Pazo
da Cultura, desde este Xoves 25 até o Sábado 27.

BENJAMIN PALENCIA
Os debuxos deste criador da
Escola de Vallecas, q~e introduciu unha viSión renovadora na arte española de comezos do século XX, están expostos no espazo para a arte
de Caixa Madrid (pr/ de Sta.
Maria) até o 11 de Febreiro.

REAL FILHARMONIA
DE ÜALICIA
Estará no Audit6rio de Galiza este Xoves 25 a partir da
19 horas, interpretando
obras de Ravel, Poulenc e
Bizet. Entradas a 1.400 pta.

•TEATRO

J.

& ÜRANEU
O primeiro coas suas pinturas
e o segundo con esculturas,
ocupan o centro de arteJaime
Trigo , até o 31 deste mes.

CIOOIRO

ANA REINALOO CoRTÉS
Mostra a sua obra na galeria
Teucro até finais de mes.

O Pazo da
Culturo de
Pontevedra
aéolle,
con motivo
do congreso
sobre o
exílio, duas
mostras,
unha delas
sabre
Ramón
Valen:z:uela,
a quen
ollamos
nesla
fotografia
antes de
marchar
cara
América.

RAMÓN V ALENZUELA
Nado en Silleda no 14, foi
mobilizado polos golpistas,
xa na frente, pásase ao· bando
republicano e remata nun
campo de concentración
francés, onde o capturan os
nazis para entregalo ao franquismo que o interna na dura prisión de Ávila. Formou
parte daquela xeración que
se ilusionou co galeguismo
na II República, loitou coas
armas contra o fascismo e,
no exfüo, participou, primeiro a carón de Castelao e logo
como militante comunista,
en actividades anti-franquistas. Con motivo do congreso
sobre o exílio podemos ollar
unha mostra sobre a sua figura, no Pa:zo da Cultura, até finais de Febreiro.
ÜUTROS BAIRROS
Fotografias no teatro Principal, até finais de mes, promovida por Alecrín e a Concelleria da Muller. Os bairros
de prostitución galegos vistos polas suas protagonistas.
TAMÉl'J POMOS
EMIGRANTES
Estará até o 16 de Febreiro
no Pazo da Cultura e pode
ser visitada de 17 a 21 h.

JOSÉ RAMóN SANCHEZ
Co título Amores de cine
abre-se unha mostra do artista na sala de arte Gagos
de Mendoza e Praza de San
Xosé até o 18 de Febreiro.
lTZIAR EZQUIETA
Esta coruñesa titula "Sítios
S/T" a mostra de pintura
que podemos ollar na galeria
Anexo até o 12 de Febreiro.

175 DEBUXOS
DE CASTELAO
Que permanecerán colgados até o 3 L de Xaneiro, na
fundación Caixa Galicia.
ANTÓN SOBRAL
Expón a sua pintura en La

Petite Galerie de Teo.
ARTES PLÁSTICAS E
FOTOGRAFIA
Mostta que se exibe na Faculdade de Be las Artes. E na
praza Méndez Núñez durante todos os Sábados deste mes poderemos ver a
mostta Arte na roa.

•MÚSICA
ENRIQUE LORENZO &
SOLEDAD BoRDAS
Tocan a trompa e o piano
respectivamente, actuarán o Martes 30 no Conser-

e

vat6rio de Música.

Cinema galego ·
Poderemos ver, entre o Veríres 26
e o Domingo 28, na CORUÑA,
no cinema Los Rosales a fita Se o
sei non veño; en LUGO, no ·cinema Yelrrw, proxectara·S!! Atlántico
Express; en OURENSE no Novocine, A todo tren; en PONTEVE-

DRA, nos Multiciries ABC, poderemos ver a fita Disonáncias; no cinema Gaya de FERROL proxectara-se A ti como se che di adeus?
no Valle Inclán de SANTIAGO,
Nut; e no cinema Centro de VI-

GO, Amor serrano.•

11 XORNADAS SOBRE O LOBO E
A SUA PROBLEMÁTICA
Terán lugar en Covelo o Venres 26 e
o Sábado 27 para dar a coñecer a situación actual do lobo, tanto na Galiza coma no resto da penfnsula, difundir unha visión máis obxectiva e
científica sobre esta espécie, e para
tratar de achar solucións para garantir
o futuro deste animal, tan mitificado
na nosa cultura popular. As sesións
comez"an ás 15:30 h. no CEIP de Covelo para alunos de secundária e ás 18
h. haberá unha sesión aberta no e.e.
da Maceira. O Sábado 27 neste mesmo
lugar proxectará-se, á mesma hora, un
vídeo e ás 18:30 h. continuará-se cunha mesa redonda.•

LIORNA
Música folc a cargo do grupo
marinense, que ven de actuar
por Valéncia~ Castela e León
xunto con Hévia, Capercaille
e Michel Camino e Tomatito, para a clausura do congreso do Exdio Galega. O Sábado
27 ás 21:30 no teatro
Principal. Entrada de balde
prévia recollida de invitación.
QUINTETO
IBEROAMERICANO
Concerto o Mércores 31 ás
19:30 na sala de conferéncias do centro sócio-cultural de Caixa Galicia.
GAITEIROS DA XISTRA
Estarán no Pazo da Cultura,
o Martes 30, dentro do ciclo de concertos didácticos
sobre música popular galega
para crianzas, nos que se
serven dos recursos teatrais
para atrapar o seu interese.

•TEATRO
ÜPORCO
Teatro Avento 2000 levará-a a cena o Xoves 1 e Venres 2, no teatro Principal.

Santiago
•DANZA
BEATRIZ FUENTES
Apresentará, na sala NASA,
: o seu novo traballó alalma,
afondando nun concepto de
danza que fuxe do exibicionismo na procura da emoción máis sinxela. Do Xoves
1 ao Sábado 3 ás 23 h. A entrada está en 1.000 e·en 700
para parados e e'Úudantes.

• EXPOSICIÓNS

GARAXE
Até o 25 de. Febreiro podemos visitar esta mostra colectiva no CGAC, que apresenta a imaxe do automóbil

na arte contemporánea. Se o
ferrocarril cambiara a percepción sensíbel e colectiva
do espazo e do tempo, e por
iso do mundo, o automóbil
achegou as regras para a sua
posesión individual e máxica. Inicia-se coa sua chegada
unha metamorfose na nosa
identidade antropolóxica,
que se reflicte nas nosas manifestacións culturais.

se recollen todo tipo de documentos relacionados co
pasado e presente da editoriale que penniten tamén botar
unha ollada á evolución da
sociedade e cultura galega
nestes últimos 50 anos. Fotografias, cartas, informes da
censura, cartaces, libros, etc.
oferecen-nos unha visión
desta época. No Coléxio Fonseca até o 28 deste mes.

0

PINTURA E
ESCULTURA ESPAÑOLA
Que podemos ollar acé finais de mes no Hostal dos
RR Católicos.

A TENEU LIBERTÁRIO
Que se encontra na República de El Salvador 12,
acolle a mostra fotográfica
tituladada Movimento Libertário en Compostela I: anos
70, primeira dunha xeira
que percorrerá a história do
anarquismo nesta levítica
vila. Pode ser visitada todos
os Xoves a partir das 20 h.
EsTER PARTEGÁS
Expón xunto con Laura
Torrado, por vez prime ira
na Galiza, na galeria Trinta
(Rua Nova 30 2 2 ). Até o
28 de Febreiro.
STEPHAN BALKENHOL
Nado na Alemaña en 1957
é un dos escultores contemporáneos que suscitou o debate arredor da figuración e
a sua integración nas correntes artísticas. A mostra, comisariada por M. FemándezCid e que se encontra no
CGAC até o 15 de Abril, é
a primeira retrospectiva adicada á sua obra no Estado e
conta con 74 esculturas e relevos, 100 fotografias e 90
debuxos, destacando a presenza de pezas inéditas concebidas para esta exposición,
que reflexan a traxectória
seguida polo artista desde
primeiros dos oitenta.
PALAVRAS
PARA UN PAÍS
Exposición da editorial Galaxia, organizada con motivo
do seu 50 aniversário, na que

MÁSCARAS
Que forman parte dos fondos da Fundación Granel!,
onde poderemos olla-las,
procedentes de Guatemala,
Venezuela, México, Canadá ou África, ademais de
duas novas: Munki, procedente do Zaire; e o rei Bembé, escultura cumulativa.
ADDOADOS
As pinturas de Manuel
Quintana Martelo estarán
na Casa da Parra até finais
de mes.
ÜALIZA DIXITAL
Até o ano 2004, poderemos coñecer esta mostra
no mosteiro de San Martiño Pinário.

ÜRETRATO
DE DoRIAN GRAI
Con motivo do centenário
da morte do dublinés Osear
Wilde, Uvegá teatro cenifica, baixo a dirección de Vicente Montoto, esta obra
para lle rendir homenaxe
ao xenial autor. A brillantez da palavra pon-se nesta
obra ao servizo dun tema
universal, que até hoxe ainda non foi resolto: a consecución da eterna xuventude. Do Venres 26 ao Luns
29 ás 20:30 h. na Aula de
Cultura de Caixa Galicia.
BÁRRIO
História de títeres e actores
que conta a vida dun solar
no que medran ediffcios,
policias, buzóns, v llos,
quiosques, etc. Un bairro
vivo, que nace e e construe
con histórias cotiás. Esta representación de Ultramarinos de Lucas debe s rvir
como reflexión sobre o contorno ffsico e social que nos
tocou viver. O Sábado 27 ás
16:30 h. na NASA .

Tui
• EXPOSICIÓNS
XAVIER CUIÑAS
O escultor e pintor ourensano abre, este Venres 19 ás
20 horas, unha mostra da
sua obra na galeria Trisquel
e Medúlio. Con tal motivo
haberá un mini concerto
que oferecerá o duo de música tradicional formado por
Mi\ Xosé López e Pilar González. Até o 9 de Febreiro.

Viana d.o Bolo

ALEXANDRO
Mostta pictórica na galeria
]osé Lorenzo (Franco, 3).

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

As suas pinturas e escultu-

ÜLTRANOITE NO ESPAZO
A Sfila Násá prepata o Sábado 27 ás 23 h., para todos os
que queiran pasa-lo ben, o
cabaret colectivo 2001 un·
ha ultranoite no espazo.

Caracas até Febreiro.

II CERTAME FOLC
Que se celebrará no Auditório de Galiza o Venres 26 a

VíDEO DE FICcióN
CIENTÍFICA
Todos os Xoves ás 21 :30, or-

PIQUICO
ras están expostas no Café

Vigo
•CINEMA

Stephan
Ballcenhol
mostra as
suas
esculturas
no Centro
Galegode
Arte

Contemporá·

nea de
SANTIAGO.

-
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ANOSATERRA
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ganizado polo colectivo Nema, na cafeteria Uf (r/ do
Pracer 19) con posterior debate. O 25, O planeta dos
símios (1968, Franklin J.
Schaffer); o 1 de Fevreiro,
Dune ( 1984, David Lyfich).

• CONFERÉNCIAS
S EMlNÁRIOS DE
LIBERACIÓN ANIMAL
Este Xoves 25 , Os fundamentos filosóficos dos direitos
dos animais, ás 20 h. en A

cava dos ratos.
CULTURA TIBETANA
Charla impartida por Thubten Wangchen, director da
casa do Tíbet de Barcelona,
o Ma rtes 30 n o Salón de
T. V. do R. Clube Náutico.

• EXPOSICIÓNS
EsTAMPAOOS
lMPOSIBEIS
Mosta de Freddy- Federico
Fdez . Alon so no centro
múltiple de arte Visual Labora (López de Neira 5) até o 8
de Febreiro. Freddy escolle
obras clásicas ben coñecidas,
A Gioconda por exemplo, e
sométeas a unha operación
de sustición da figura humana pola dun gato, sinónimo
do próprio artista. Pode falarse de paródia pero non de
bulra ou de ruprura e, esteticamente, pódes situar perro
do cartelismo dos anos 20.

MARlANo DE SouZA
Ten unha mostra chamada
Pinturas do Camjño, na
galería Androx, até o Mércores 31 .

SHAMBALA
Reportaxe sobre cultura tibetana de Martín Garcia
no R. Clube Náutico até o
30 deste mes.

A Rede
V• l td o T do Po llo

gurada en séries distintas entre elas, renegando da orixinalidade formal buscada obsesi~amente até o ridículo, nesa
mestura de estilismo e utopia
do rnovimento moderno, cando, ás veces, o estilo non é
mais que unha trampa que
impede investiga e avanzar.
ANTÓNIO HEREDERO
Colga as suas pinturas, até o
31 deste mes, no Aeroclube.
SENTIOOS DO MIRAR
Mostra colectiva na galería
Barcelos até o 2 de Febreiro.
INÉS CLAVlJO
José Reigosa e Alberto
Domingo mostran as suas
pinturas n o Restauratodo
até fin ais de mes.
COLECTIVA GALEGA
De d iferen tes artistas que
poderemos ollar na galería
Dorian ate o 3 1 de Xan eiro.
MARTIN Ü ARClA
Ten unha reporcaxe fotografica sobre Cultura T ibetana no Clube Náutico,
até o Martes 30.

PAlSAXES CÉLTICAS
Mostra de Roger Sai n z,
que colga na Cava dos Ratos
até finais de mes, organizada pola A.C. Caleidoscópio.

VI MoSTRA DE
XoVES ARQUITECTOS
ESPAÑOIS

Organizada pola Fundación
Antonio Camuñas, encónno Coléxio de Arquitectoo (Marqués de Valadares 27) até o 11 de Febreiro.
trase

ÁNXELHUETE
Pintor ourensán que praticou
o expresionismo abstracto debedor da pintura americana,
ainda que con certo carácter
simbóüco poloo motivos xeométricos que integra. Agora
presenta a sua última obra, renovada e expresiva, pero fi.del
á sua traxectória, na galeria
VGO até o 27 de Febreiro.
S EGUNOO ÜUTlÉRREZ
Esculturas, relieves e táboas na galeria Androx.

V ALEOOR 00 Povo
www. vak>dordopobo.com

A páxina electrónica do Valedor do Povo
dá conc:i das actividades desea institución,
ofotecl.' documentación variada -informeS,
dado cstatfstico , publicacións, prensa,
textos e álbum fotográfico- e pettolte formular queixas.

O:>nta, ademais, cunha sec-

ción d ligaz6M e outra de navidades. •

EDUARDO NARANJO
Baixo o títu lo Realismo,
sentimentos e soños esconden-se cincuenta e c inco
cadros que repasan a vida e
obra .do artista, un dos máximos expofi.entes do realismo pictórico, de realidades,
de sentimentos e tamén de
soños. Do expresionismo ao
realismo ou surrealismo,
sempre na busca do sentimento. Na sala de exposic i6ns do C .C. Caixavigo,
até o 18 de Febreiro.

Xúuo VILLARINO
Co título de Crónicas Viaxeiras (1998-2000) expón o seu
traballo na Casa das Artes.
RAFAEL AGREDANO
Fundador da revista Figura,
que acollia a un grupo de artisral que logo se cofieceu como o ~ de Sevilla, a obra
do pintor cordobés estará na
galeria Ad Hoc (García Barbón 71 ), que se move na liña
da diversidade estética, confi-

'
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•Compro libros, postais, fo!os, bibliotecas, documentos vellos. Tlf.
610 028 077

• Vende-se cafeteira para bar, de
dous brazos, semiautomática, en moi
bon estado de uso. Telf: 986 557 708.

• 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.

•Somos un clube da amizade por conespondéncia. Ternos 3.000 sócias e
sócios en todo o Estado. Se queredes
pertencer ao noso clube enviade unha
. carta con selo para resposta. Animádevos. Estamos agardando-vos. Escibide
a : El Club de la Amistad. K/Ekonomia
17 42 izq. 48.902 Barakaldo (Bizkaia)

• Traspasa-se pub funcionando ,
com licéncia, na zona monumental de
Compostela, mui bem s ituado 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
982 188 127, Muras-Lugo.
• Oferece-se para traballar como
técnico en reparación e configuración de computadores, ampla experiéncia, disponibilidade 24 horas. Telf.
630 700 769. Héctor
• Venden-se cachorros de pastor
belga totalmente negros (moi económicos) . As persoas interesadas poden
chamar ao 982188127, Muras-Lugo.
• Alúgase casiña en Sárdoma (Vigo), prezo económico. Telf. 986 415
666 I 986 468 995.
• Oferece-se para traballar como
decoradora de interiores, ampla experiéncia , disponibilidade total. Telf.
630 700 769. Cristina
• Eco-tenda, comercio solidario,
venda de produtos de artesanía ,
hoste laria , hortal izas e verduras
frescas ecolóxicas por encarga segundo estación e colleita , elaborados por pe rsoas con autismo que
traballan na Ulla . Visita-nos nas
Galerías Alfredo Brañas en Santiago de Compostela, de Luns a Venres de 10 :30 a 13:30 e de 17 a
20 :30 ou na páx ina electrónica:
www.abranha.com

• Precisamos camareiro/a con experiéncia para restaurante de próxima abertura en Compostela. Razón
no telefone 630 631 950.

A

• Busco en
dade, baixo,
do, eficina ...
Telf. 610 248

aluguer, na Coruña cisoto, despacho, estumoi barato e pequeno.
179.

• Profesora con experiéncia docente imparte clases particulares,
en Vigo , de ESO, BUP, cou (inglés, língua española, literatura, latín, história, filosofía, matemáticas) , todos os
níve is . Garántese profisionalidade .
Razón no telf. 629 423 027.
• Empréstimo de películas en formato DVD. A Casa da Xuventude de Ourense ten este novo servizo para os sócios. E para os que non teñan o aparello na casa existe tamén a posibilidade
de velos na própria Casa da Xuventude.
• Merco gramática do portugués
xa usada, de Lindley Cintra ou de Pilar Vázquez Cuesta, ou ambas. Razón no telf. 981 697 523 .
llTroco clases de inglés por clases de
informática en Vigo. Tlf. 600 279 710.

• Encomenda já o cademo "Conhecermos Carvalho Calero" editado pela
Fundar;on Mábria para recordar unha
figura chave da nossa cultura aos dez
anos da sua marte. Ameno e didáctico,
55 pp. tamanho A5, ilustradas . .Prego
por ca.cierno, 425 pta. gastos de envio
incluídos. Poses pagar en seles ou ingressando o importe no n2 de conta da
Caixa Galiza 304-239-183/1 . Encomendas no Ap. 570 de Ferrol.
• Abriga-te co suéter de algodom,
de manga cumprida e con capuz
bordado ao peito co escudo da Galiza de Castelao. Talhas XL e XXI, em
azul ou preto. 1 unidade, 3.000 pta.
máis 600 de gastos de envio. Máis de
umha unidade, acrescenta ao prego
dos suéters 1 00 pta. máis de gastos
de envio por unidade. Encomendas a
Artábria no Ap. 570 de Ferrol.

CASTELAO E O S ALNÉS
Mostra foto-biográfica que
ocupará a Casa da Cultura
até o 8 de Febreiro.

• Queremos formar un grupo de
persoas social e culturalmente lúcidas, vital e sensualmente heterodoxas. Benvidas suxerencias para oxixenar a vida. 981 788 820
• Oferécese auxiliar de clínica en
Compostela, titulada, con experiéncia e informes, para coidado de persoas maiores ou enfermos, en hospital ou no domicílio. Dispoñibilidade 24
horas. Telf. 617 065 527
• Unce alugar cuarto dobre e individual a rapazas. Zona da Praza Roxa,
en Compostela. Tlf. 617 065527.
• Rapás de 26 anos, sério, responsábel, con boa presenza e gañas de
traballar, busca calquer tipo de emprego en Ferrol e comarca. Tfno 619
488 761. André.
• Preciso contactar con profesionais
de fontanaria e calefacción para instalar unha calefacción de chan radiante, alimentada con bomba de calor
na Estrada. As persoas interesadas poden chamar a Darlo aos telf. 61 O 784
780 I 986 570 862 á tardes e noite.+

te Galegas de ante e de hoxe
organizado pola Asociación
de Mulleres Galegas no Exterior "Rosalia de Castro".

LAGOA DE ANTELA
Mostra etnográfica de fotografía, n o Museu da Umia .

Li.sboa

Realismo,
sentimentos
esoños
é o título
da mostra
de Eduardo
Naranjo

noCC

• EXPOSICIÓNS

Viveiro

Caúcanova
de VIGO.

•

Lx COMICS 2001
Ou Ilustradores ilustrados,
no Palácio do ContadorMor, rua Cidade do Lobito,
durante Xaneiro, de Martes
a Sábado de 10 a 19 h .

T OMÁS PÉREZ MAsERO
As su as obras p o d e m os
o ll a- l as no sa lón d e t é

Fontenova.

LISBOARTE
CONTEMPORÁNEA
Proxecto conxunto da Camara Municipal de Lisboa e
da Associafiio Portuguesa de
Galerias de Arte, que promove a realización de inaguracións simultáneas en
máis dunha dúcia de galerias de arte lisboetas, divulgando o traballo de dece-.
nas de artistas.

X.t.nzo
• EXPOSICIÓNS

Exposición de material ferrovi ário, até o 20 de Febreiro, n a Casa da Cultura.

ARTE PERUANA
Trazos desta arte poderemos coñece-los visitando
esta mostra na Casa da

CARLOS ÜON<;ALVES
Mostra de gravados na galeria Arcana, até finais de mes.

Cultura.

Vilalba_

Espadañedo

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

FINIS MUNDI CIRCUS
Cenificada por Mohica.nia
(Mofa e Befa), no Auditório Municipal, o Venres 26.

RIBEIRA SACRA
PAÍS DO BIBEI
Ampla mostra fotográfica
no Mosteiro.

Vilanova de A.

Barcelona

Madrid

•

• EXPOSICIÓNS

• CONFERÉNCIAS

E<;A DE QUEIRÓS
Mostra na Facultat de Traducdó i Interpretación até
o 1 de Marzo.

MULLERES
VENDO MULLERES
Por Margarita Ledo Andión, Catedrática de Co-

TITOÜUBIÑA
Expón as suas pinturas na
galería Un Sítio Distinto,
até o 31 de Xaneiro.

N

• 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 : lixourbano@mail.com , portal: go.to/lixourbano.

Ü TREN EN MARCHA

XPOSICIÓNS

IJ")

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

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

:.:

• Renovac;ao, números 4 e 5, boletim
da "ambaixada Galega da Cultura" de
distribugáo gratuita a quem o encomende ao apartado, 24.034 de Madrid.

Vitar de Santos

HABEAS C ORPUS
Presentan o seu úl ti m o
longa duraci6n "A las cosas
por su nombre", o Sábado
27 ás 22:30 h oras na sala
Anoeta. Estarán acompañados e Skarnio e Ortac.

z
e

• Amenizamos vodas, bautizos, etc.
Contamos con diferentes formacións
de cámara e voz. Telf. 981 507 925

• Tes un grupo de folc? Se precisas vocalista feminina con experiéncia e se es da província de Pontevedra envia-me un correo electrónico
a: aralara@mixmail .com

¡¡j
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• Compro gaita galega en bon estado, feita en granadillo, preferentemente da casa Seivane. Xacinto Roberto . A Coruña. Telf. 607 421 446.

• Diplomadas, licenciadas impartem classes particulares em Santiago . De Primária, ESO, BUP , COU ,
Universidade Filología Hispánica.
Telf: 670 862 215.

,
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Anúncios d.e balde

• EXPOSICIÓNS

Vilagarcia

z~
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•MÚSICA
OALICIA

ON

Xu nqu.e ira. de

municación Audiovisual da
F. de Xomalismo de Santiago, este Xoves 25 a partir
das 20 horas na galeria Sargadelos, (Zurbano 46), dentro do seminário permanen-

UN OLHAR DIFERENTE
SOBRE TIMOR
Primeira grande mostra sobre
cerámicas de T imor no Cen-

tro Científico e Cultural de
Macau, até o 30 de Xuño. +

A catedrática
da F. ele

Xomalismo

de Santiago,
Margarita

Leda,
á esquerda,
falará no
seminário
Galegas de
onteede
hoxeen
MADRID,

..!.....

. este
)(aves

25.

A Bran.ca Rosa. Os piratas
Lomee de amor do amor do pai, do
amor do esposo, namorada do amor
de Morgan, amor do namoramento
de Drake. Finalmente doncela nen
para un nen para o outro, por que
Neptuno vai-na converter en serea
para sempre xamais: a Branca Rosa

serea do mar azul. Comédia romántica da man de Teatro do Morcego
que poderemos ver cenificada o
Xoves 25 no Audit6rio Municipal
Cine Alovi das PoNTES, e o Sábado 27 na Casa da Cultura de VI-

1..AGARCIA DE .AROUSA. +

-

ANOSA TE

A leición
do exílio

Dn1Ecro11: Alonso Elré López EMPREsA XoRNAJJSIICA EDrroRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PREsmENTE: Cesáreo S.ánchez Iglesias
Pñncipe, 22, planta bail<a (36202) Vigo. Te~.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•_ Redacción (966) 43 38 66 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01 .

.
O

FRANCISCO CARBALLO

exílio galego está a ser
estudado nestes dias,
do 25 ao 27 de Xanei,
ro, e apr'oveitando ·para lem,
brar a un dos alcaldes de Pon,
tevedra, don Bibiano Osorio
Tafall, e homenaxear a tres
mulleres representantes dese
exílio, as Sras. Maruxa Seoa,
ne, Marivi Villaverde e Chon,
chiña Comesaña.
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Tal exílio, 1936,1975, é un dos
sismógrafos que miden o terre,
moto dos anos da represión fa,
lanxista,militar. Con el as nu,
merosas vítimas dos asasinatos,
dos que se defenderon no ma,
quis e dos que soportaron o es,
traperlo e a senrazón durante co,
renta anos. Nas tres frontes hou,
bo milleiros de persoas que agar,
dan dos seus descendentes unha
aclamación reivindicativa.

Os arxinas que mariñaron arria
xidavante videmes
Segredos, lendas e.linguaxe no volume Os Canteiros, editado palas Brigadas do Património Chairego
-0- A. ESTltVEZ

"Os arxinas, humáns andios e
xidos que mariñaron arria xidavante deñándolle videmes,
ormeando do deixo asives
testemudo por muriar abatido
de soi polos luceiros danglionos" ou o que é o mesmo "Os
canteiros, homes bons e xejlF
nerosos que fixeron da pedra
arte e vida, deixando asi testemuña do seu labor calado ao
longo dos séculas". Unha linguaxe própria, o Verbo, segredos e lendas marcan o ofício
da cantaria, cuxos mistérios
recóllense no libro Os canteiros, que as Brigadas en De• tensa do Património Chairego veñen de editar tras as xornadas celebradas en Parga.
Manuel Mallo, considerado un
mestre da cantaria, foi un dos
convidados ás xornadas que se
celebraron en ·Parga, Guitiriz, e
cuxas actas recóllense agora no
:'..1 libro. Natural de Cacheiras, Mallo foi nomeado en 1954 mestre
de talla e labra en madeira e pe- dra da Escola de Artes e Oficios
da Fundación Bolaño de Riba~
deneira. En 1965 adícase a sua
própria empresa, en Begonte,
cuxo taller actualmente traballa
para as obras da inacabada Sagrada Familia de Gaudí, en Barcelona. Coñecedor. do ofício,
Mallo augura un doce porvir para os canteiros e reseña como
as máquinas facilitaron as duras
tarefas dos "labregos da pedra".
_ "Na medida que a sociedade mellora, haberá moitísimo máis tra_ballo para o canteiro, por duas

razóns: unha que o traballo será
moito máis rápido e outra, que
será moito máis económico, porque as máquinas van facilitar estes dous feitos", di Mallo, que
· considera que o canteiro do século xx1 ''ten un mundo por diante
extraordinário grácias á ferramenta que supón a informática".

Dar a auga
"Din que unha vez, cando a Virxe andaba polo mundo, deixou
a burriña a carón dunha ·casa
en obras mentres ia pedir a outra casa ql,le habia cerca. Os
canteiros, por rirse, subíronlle a
burra aos andámios, e tiñan a
grande juerga cando a Virxe
volveu pola burra. Ela, ao velos
de tal xeito díxolles: alegres viviredes, pero ricos non morreredeS'. Esa é só unha das lendas que sobre os "labregos da
pedra" se conservan no país.
Di Fernán Xose Mourenza, presidente das Brigadas, que é este un ofício "apenas coñecido e
cheo de segredos, mitos e landas". Un deles é o Verbo ou latin
dos canteiros. Feliciano Trigo,
que participou nas xornadas, ten
recollidas ao redor de catre milleiros de palabras que, con variantes, coinciden na Galiza.
"Non remata aqui o mistério que
rodea aos canteiros xa que todo
apunta a que tiña tamén alguns
outros códigos segredos de comunicación, como o que consistía
en dar golpes co pico na pedra,
que utilizaban en casos especiais
de necesidade para transmitir
mensaxes, ou o de dar a auga,

que consisitia en pronunciar a palabra auga cunha entonación distinta ou tora de contexto, o que
significaba perigo ou alerta", explica Trigo. O tempo é "tempemes"
e a semana é "semanemes".

e que ninguén entendia. Eles
mesmos incluíronas no seu repertório até que se decataron
de que só dous do público "se
escoñaban coa risa e o resto
quedaba asi, daquela maneira".

En Parga, ademais da festa da
cantaria no mes de Xullo, cantan
cunha boa mostra de escultura
de canteiros. Ademais dos cruceiros, hai diversidade de obras
feitas a partires deste ofício. Da
boa conta disto Vítor Corral, de
Baamonde, cuxa mestra foi a natureza, que comezou vendando
en Barcelona de mociño tallas da
cabeza de Don Quixote e que
hoxendia ten convertida a sua
casa nun museu. Arte é sinónimo
de traballo para Corral. "Como
pode ser que lle quiten unha ·pata
a unha silla e a colguen e digan
que iso é unha grande escultura... non ten xeito", di para engadir que ''fixen unha capela dentro
dun castiñeiro sen facerlle dano,
o castiñeiro segue dando castañas. En Barcelona, facia nos
anos 60 nus a tamaño natural e a
xente tirábame moedas, tamén
facia Sanchos Panzas ... e eu disfrutaba a tope, tamén estando na
Suíza fixen un nu e cando me din
conta estaba case conxelado,
polo trio que ia, menos 20 graos".
Corral ten máis dun milleiro de
obras, con temas diferentes, pero
nos que destacan os referidos á
natureza, ao home e á relixión.

A complexidade e os mistérios do
oficio tamén se reflecte na literatura, dentro da cal numerosas
lendas talan de que o demo se
convirte con frecuéncia nun canteiro. lso si, con presas. Se o demo é canteiro pode facer a obra
nunha noite, e tamén fracasar.
Unha das máis sonoras derrotas,
segundo conta Xan Cuba, tivo lugar na ponte de Gatin, en Becerreá. "A ponte foi levantada polo
demo, en cumprimento dun pauto
que asinara con el un mozo do lugar que tiña moza da outra banda
do rio. En troco pola ponte, o demo esixiu como tributo o primeiro _
ser vivo que nacera na casa.
Quería un n.eno pero tivo un erro
de cálculo e levou un gatin que
naceu algo antes. De aí o nome
da pont~ e do lugar", conta Cuba.

Cantan os canteiros
Mini e Mero explicaron nas xornadas de Parga como os canteiros tiñan as suas cantigas en
Verbo, que cantaban en corros

Demo, pícaro, cantor, personaxe
literário, escultor, artista. O cantei ro agacha tras de si un rico
pasado e, segundo os mestres
do ofício, un bon porvir. E non se
pode deixar atrás a sua faceta
de "poeta", xa que como dicia
Celso Emílio Ferreiro "Sodes a
trol dos homes honrados, / a tona dos que labouran por un xornal / e teñen as maus encallecidas / nobremente. / Caste de poetas,/ pequenos dioses construtores / dos refuxios que nos acobillan / da chuvia e da neve; /
das chouzas nas que nascemos,
/ copulamos e morremos". •

Tamén no casos dos exiliados,
a América maiormente, cóm,
pre medir a sua colaboración,
á recuperación dunha Galiza
salvada da aniquilación. Na,
exílio lograron moitos galegos
gardar os valores máis positi,
vos da nosa cultura: criaron
editoriais, padroados e centros
lingüísticos que racharon o si,
leruo da Galiza interior. Re,
mesaron diñ.eiro, apoiaron ini,
dativas, voltaron alguns con
proxectos inda en curso.
Nescas xornadas son esrudados
vários persoeiros: Basfüo Álva,
rez, Suárez Picallo, os dous cur,
máns Carlos e Xosé Velo, Luis
Seoane... A lista dos destacados
é moi longa, irredutíbel a tres
dias. T ampouco se esquece o
obradoiro de ideas para erguer o
eixo político da Galiza actual:
arredor do Consello de Galiza
que presidira Castelao, 1950,
habia labaradas de entusiasmo,
de conexiÓns intercontinentais.
De tal manancial participamos
hoxe tanto por seguemento co,
mo por contraste. Na xénese do
galeguismo desta nación do 60
para acá hai moicas fontelas,
unha está no exílio.
Afortunadamente o exflio
contou co guieiro de Daniel
Castelao: deulle unidade, dirección; profundou nas raice
culturais dun povo para abeirar nel a esperanza e conducilo
ao traballo de superar o pasado
e dignificar o presente. Detrás
das comunicacións e debates
destas xornadas, está o sorriso
evocado en todo o 2000 do
mestre da nación galega. •

V oLvER Ao REGO

C

omo enca ixará Fraga
volver por unhas horas a
ser oposición? Aturará
que lle endosen uns centos de
fólios de crítica e programa al,
temativo ? Será quen García
Leira de mandar calar ao presi,
dente do Executivo se se pasa
de tempo? As regras parlamen,
tárias xogan a favor do censu,
rante, que n on ten límite para
falar. En ltália ainda lembrán as
sesións de madrugada nas que
os radicais de Marco Pannella
nunca paraban de falar. Como
programarla nese caso a 1VG? •

