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Galiza, realidade virtual
Se ternos que crer a Fraga lribame, só Galiza ten telefonia no
rural, autovías, autoestrada e un tren que vai vir botando
chi pa p r unha vía nova , que non e sabe ainda canta ve,
1 cidade acadará nen a que cidade chegará. De cando será
mell r non falar. Porque o tempo acadou neste Noroeste pe,
nin ular, grácia ao govemo do PP, unha nova dimensión
kantiana que unicamente ten que ver coa percepción persoal
de Fr ga lribame. Tanto é asi que a sua medida non ten rela,
ción co mund exterior, polo que é capaz de converter o futu,
ro en presente, a promesas en obra . A ficción en realidade.
O anúncio dunhas eleicións en datas legalmente prefixadas,
en solución total, capaz de acaparar todos os titulares nos
meios e de acochar todos os problemas reais. Galiza realidade
virtual? Serviria a moción de censura para reflexionar?•

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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eño un as para sacar da manga",
afirmou Fraga lribarne, moito
máis espelido que ao mediodia,
na sua última contestación a Xosé
Manuel Beiras. ·Pero ·seguiu a sua
intervención sen darlle máis importáncia, loubando o conceíto do
camiño de ferro co Governo central. Aos poucos, anunciou que
"moi pronto estará aqui o presidente Aznar que aclarará moitas
cousas". Seria este o as? Chamaba polo primo dé Zumosol?
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Os rumores extendéranse· xa
média ·hora antes polo Parlamento. Falábase dt,mha rolda de
prénsa na que Fraga, ao remate
da sesión, anunciaría a disolución da cámara. Non houbo que
·agardar moito para desfacer a
intriga. Fraga, como colofón;
anunciou: "irnos deixar que o
povo gale·go nos xulgue a todos.
As eleicións serán na primeira
quincena de Outubro". Os parlamentários do PP, entre incrédu-

''

los e apampados, como impulsados por unha mola, levántase
e comezan a aplu$ar.
Con esta nova, o presidente
censurado, asegurábase os titulares de todos os xornais para o
día seguinte, 30 de Xaneiro.
Seguira a mesma táctica que o
9 · de Xaneiro, cando o BNG
anunciou a interposición da mo. ción de censura é, Fraga, viuse
·na- obriga'- de cesar ao conselleiro de AQ'ricultur:a Castor Gago.
A pergunta é porque Fraga· decidiu realizar ese anúncio. Habia
·un titular que a Xunta viña acariñando e aferrollando para ·o día
despois e -que, esa noite, xa
moitos· xornais tinan escollido
para primeiras: "Fracasou a moción de censura apresentada
polo Bloque". Idea que tivo que
ser despois relegada a páxinas
interiores, matada polo anúncio
sorpresa do presidente.

' ..:i' L'
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E a única razón de Fraga, ao fixar a data eleitoral, a de acaparar os titulares para a sua persoa
e roubarlle o papel esfelar a Xosé Manuel Beiras? Trátase só de
demostrar a sua capacidade de
iniciativa política cotno afirman
desde o PP? Por que desee as
directrices de Aznar e non celebra as·eleición en Xuño? Por que
ese "exercício de soberania ante
Madrid", como o califican en El
Correo Gallego? -Pero, sobre to. do, pódense banalizar todos os
problemas de fondo que vive Galiza tan só co anúncio de que se
vai dar cabo a lexislatura?

ocasións pedíralle tamén a dimisión como "un xesto moral que o
redima de tanta miséria".

Vitória ou derrota
Foi a nova de Fraga unha contestación a Beiras con feitos e datas? Xa o tiña cavilado, gardando
o golpe de efecto para a ocasión,
tencionando que as calamidades
que levaron á moción desapare' 1 cesen coa forza do tempo? Tan
só oito dias antes, Fraga afirmara
que os comícios seri~n "antes ou
despois do verán". A sua proclamación como candidato prevista
"' para o 3 de Febreiro, a nove meses vista, parecía indicar que Fraga, seguindo os consellos de Madrid, non agardaba pasar o verán
sen ir ás fumas.

Xosé Manuel Beiras, unha hora
antes do anúncio de Fraga dixéralle que "o poder consolidado e que
ten o apoio da cidadania, como
vostede nolo pinta, non vai adiantar as eleicións por que sí. Se as
adianta, a sua razón terá Non se
pode vivir na zozobra de corwocalas ou non convocalas". Por duas .
• • i-

....·

Para o BNG, o anúncio de Fraga,
foi unha vitória sua. "Até conseguimos que. Fraga concrete por
,..
Pasa á páxina seguinte

.:~.1 \ •~.i f.,~~ ·~ '(;r ,(.r/...
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v&i eta pixina anterior
para ~ non esgotar a lexislatura".
vez primeirá a data das eleicións .
r
na sé parlamentária", afirmaba
Fraga, ao decidir dar cabo á leAlfredo Suárez Canal ao remate
xislatura en Outubro, deixaba,
da sesión. Para o coordenador
dalgun xeito, malparado a Pérez
do grupo parlamentário do BNG,
Touriño, que centra a sua ínter- .
detrás da decisión de Fraga de
vención no debate en pedirlle
chegar até o final da lexislatura
que adiantase as eleicións. Atoexisten duas razóns de peso. A
pou, con esta proposta, unha via
primeira, que a moción "constipolítica nova, despois dunha setuiu un aldabonazo político que
mana de caluca, para non asimiFraga tratou de
1arse ao BNG e
minimizar acapacensurar de feíto
rando os titulaa Fraga. O secreres". A segunda,
tário xeral do
que o "PP tenta
PSdG-PSOE xusgañar todo o temales foran
tificou a sua petipo posíbel para
ción de disolución
superar a sua acas causas de
da cámara pela
tual debilidade".
"situación de crique Fraga
se motivada pela
Para o secretário
incapacidade do
asua
mudase
xeral do PP, Xeseu Governo e de
sus Palmou, non
idea de adiantar vostede, señor
foi unha sorpresa
Fraga, para dirixias eleicións?
o anúncio, pois
lo".
"xa sabiamos
Porqué se viu
que se ia facer
No ambiente ateípúblico de imeg ad o do . Parlana
abriga
diato ". Tamén
mento macandumanifestou que o
de anuncialo no xábase outra perescoller a moción
g unta: Por que
debate por vez
de censura para
Touriño teima en
dar a nova non
que se adianten
primeira?
responde a "nenas eleicións se
gun oportunismo,
afirma que está a
Por
acaparar
porque non hai
recuperar espánengunha razón
cio eleitoral? +
os titulares?
e·

Gonzalo

N2 972 - ANO XXIV

Os nacionalistas están díspostos
aconsensuar un programa alternativo para governar

BNG e PSOE coinciden en afirmar que é
posíbel .unha alternativa conxunta ao PP
No debate evidénciouse "un
estilo tripartito e outro", afirmou
Xosé Manuel Beiras. Esta frase
pode resumir a disposición e o
interese do BNG en demostrar.
que, na política galega, existen
dous bandos. Nun está o PP e
neutro todos os demais.

coa valoración da alternativa".
Mentras interviña, Diz Guedes
chiscáballe o ello ao seu compañeiro de bancada, Celso Currás, e decialle algo asi como
"que ben o. está facendo, hai
que darlle as grácias".

afirmou que o BNG é "lfn grupo político disposto a liderar o
cámbio e, como primeira forza
da oposición, é a verdadeira
alternativa para facelo". Non
deixou escapar tampouco a
ocasión pata
censurar a actitude do PSdGUns outros que trataron de pór
Explicaría tamén Nacionalistas
PSOE e de
de manifesto ·que, mália as diAnxo Guerreiro,
EdG. "Se se
feréncias de proxectos, estes
que voltou a bricoincide na cene socialistas
son compatíbeis 'para formar
sura, porque os
lar como parlacoincidiron nas argumentos de
governo e que teñen vocación
mentário, as rada alternativa. Contestábanlle
zóns do seu disforon os
críticas a Fraga todos
na práctica do discurso a unha
curso con outras
mesmos, para
dereita, política e ideolóxica,
verbas: "este deque darlle bae na
que, desde que se apresentou
baté é tamén unlóns de osixeno ·
a moción de censura, teimará
ha desputa déaes que gover- .
necesidad
e
en descalificala porque ~·o único
mocrática para r
nan"?, pergunque fai é dividir á esquerda e
ver quen encabe- 1 dunha
touse o coorde•
mostrar que non existe alternaza o governo al.nador do grupo
alternativa
tiva". Coma selles _doera.
terne:itivo. Eu as- I ·
parlamentário
piro a que sexa
do BNG. Afirconxunta
"É posibel levantar unha proTouriño". O prómou que o BNG
posta alternativa. : Hai bases e · prio Touriño dei- estaba disposto
f9rzas políticas que poden fa- . xaria claro que
a consensuar
celo", afirmou o voceiro do · quer "liderar uncoas demais fer. zas para "liderar
BNG, Suárez Canal. "Esa alterha maioria pronativa require a aportación do
gresista" que, loxicamente,
un programa alternativo" e que
nacionalismo galega", cantes"non pode ir contra os os meus
a "unanimidade no debate de
censura, mália as discrepántaria Pérez Touriño. Xosé Maprincípios".
cias estratéxicas á hora das
nuel B.eiras xa afirmara que
votacións, demostra que ese
comprendia a posición de absTamén o BNG incidiría neste
,terse do PSdG-PSOE deixando
mesmo sentido. Suárez Canal
proceso é posíbel".+
claro que "non crea ningun problema para o futuro".

!
!
!

Pérez Touriño centrou a sua intervención en censurar a actuación de Fraga e o seu governo,
sen descalificar nen as propostas do BNG nen a própria moción, á que calificou unicamente
como ''xesfo inútil" para xustificar a abstención do seu grupo.
A tácticá do PSdG-PSOE non
gostou nada ao PP que agardaba unha fronte compacta
contra Beiras. Tanto é asi que
Pita lles pronosticou de moi .
malas maneiras que "van perder o seu sítio na poi ítica".
Anxo Guerreiro, que cambiou
impresións tres veces con Touriño na procura de cooordenar
estratéxias, foi máis duro co
BNG, tentando "ser coerente

Elementos para que a cidadania opine
Non se deu nengun dos cataclismos anunciados no
debate da moción de censura. Até José Maria
Aznar tivo que correxir a Fraga no seu principal
argumento para descalificala, "é un fraude
procedimental", ao afirmar que "encaixa na
normalidade constitucional". Tampouco na
oposición se evidenciaron esas "diferéncias
insalvábeis" que impid~n toda alternativa ao PP,
como agoiraban desde a dereita, senón
unanimidade total nas críticas e na análise da
situación que vive ~aliza e tóxicos proxectos
políticos diferenciados. Pero, uns e cutres,
abogaron polo entendimento, ainda que puxen por
liderar a alternativa a Fraga.
Os cidadáns tiveron, ante uhha situación de crise
social, oportunidade de comparar os distintos
proxectos que se lle ofe~ecen na nación. Medilos,
sopesalos e analisalos. Ollar os talantes e comprobar
as capacidades dos distintos líderes. Algo que deberia
de ser normal, que o _é, e calquer parlamento
democrático. Menos na Galiza.
-

Que se tivera que sustanciar unha moción de
censura para que os representantes populares
pudesen debater abertamente sobre os problemasque máis afectan e preocupan aes galegas é xa
unha vitória. l'razouse, deste xeito, un antes e un
despois desta segunda moción de censura. A
pergunta é se, de aquí en diante, vai poder Fraga
lribarne seguir fuxindo do control parlamentário e
refuxiándose na propaganda duns meios a cada
máis controlados.
Un Fraga que non SÓ se viu na abriga de subir
estrado e debater á contra, pois el era o
censurado, senón de ter, por vez primeira, que
informará cámara das datas propostas para
celebrar eleicións e das razóns que o levan a
tomar esta decisión.

ªº

Dá o mesmo que estas razóns sexan supostas ou que
nen sexan compartidas pela maioria. Ou que o
anúncio realizado só fose unha estratéxia para
minimizar o efecto mediático da própria moción,

acaparando titulares. Uns titulares que, desde o
mesmo instante da apresentación da moción polo
BNG, sabia que xa tiña a pral sua. Pero Fraga tamén
sabe que os titulares nos meios poden axudar, pero
non marcan a percepción social. A realidade pode
maquilarse, pero é imposíbel agochala cando lle afecta
a miles e miles de cidadáns.
Cidadáns que teñen os seus ritmos de toma de
percepción e qe decisión, porque estamos nunha
sociedade viva, coas suas canles próprias e ancestrais
para conformar unha opinión maioritária, na que xogan
un papel primordial os líderes sociais.
Por isa é moi arriscado talar de vencedores ou de
perdedores neste debate. O parlamento só é un
trinque no que se espuxeron ideas e conceptos.
Propostas políticas, en suma, que agora farán suas ou
rexeitarán os eleitores. Eles foron os vencedores, sen
dúbida. Teñen noves elementos de xuizo con menos
intermediários. •
· A NOSA TERRA
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Os catro eixos
do programa do BNG
Catre son ós eixos "axiolóxicos" nos que Beiras
fundamentou o seu
programa alternativo: progreso, benestar, libertades e
dignidade. Estes catre pontos, forman parte baselar do
m·anifesto apresentado polo
BNG na Primavera do ano
2000 e que os leitores xa tiveron novas, polo miudo,
através destas páxinas. •

Do que

non gostou Fraga
Fraga tiña pensado
despachar a moción de Beiras nuns minutos. Pero, ao
fin, interviu durante 40 minutos , cinco minutos menos tan
só que teñen os grupos da
oposición cando se debate
unha moción de censura.
Dez asesores de crise afanáronse por darlle as liñas argumentais a Fraga. Pero non
é home que siga o guión de
ninguén. Asi que, contrariamente ao pensado, entroulle
a rebater a Beiras as críticas.
Pero, o que máis o incomodou, afeito a ser o primeiro,
foi que Beiras realizase un
discurso moito máis grande
que calquera dos seus (2 h.
37 minutos) e que o acusase
de que, coa sua política para
o sector comercial, lle impedise aos tendeiros asistirá
misa domincal. •

Fraga desoiu os consello de A:znar e decidiu esgotar a lexislatura como resposta á moción de censura.

Califica asituación de crise de 'problemas coxunturais'

Fraga considttra a moción de_censura
unha 'perda de tempo e unha tomadura de pelo'
Al~n de cuestic;mar a legalidade 'da moción de censura,_por
po.síbel "fráude procedimen~
tal" e por non vir acompañada
dunha maioria alternativa que
a xustificara, para o presidente da Xunta, o debate en si foi
"unha p~rda df! tempo:~ e unha
"tomadura de p-elo'.': ~n concreto, Manuel Fraga in.terpretaba a moción como unha repetición do debate do estado
da autonomia ou ·como a representación dun adianto da
campaña eleitoral. A sua intervención, se por algo se caracterizou·.toi por cinguirse a respostar ás cr~ticas de Beiras.
Fraga non só participou no debate, en calidade de presidente
do governo censurado, senón
que respostou ás princjpais
acusacións verquidas polo portavoz do BNG. O tono e os
contidos, como non podia ser
menos, diferir.on substancialmente do tono e dos contidos
dos portavoces da oposición.
T antd, que case semellaba que
se talaba de paises distintos.
A descripción da situación do
país coa que arrincou o seu
discurso non daba cabida, de
feito, a moción de nengún tipo.
Paz política, paz económica,
desenvolvimento sen precedentes, crecimento dos servizos sociais, mellara dos servizos sanitários, mellara das infraestruturas, aumento de competéncias e incremento dos re-

A pesca "é moito máis que o tema de Marrocos", dicia para minimizar os problemas polos que
atravesa o sector, e talar dela
como dun "sector en crise é unha visión errada, por non dicer
terceiromundista". Frente a esto alegaba que, segundo as táboas lnput-Output, somos a primeira poténcia pesqueira rriundial, lego de Thailándia. E de
super que con esta firmación, o
Vacas tolas
presiq~nte _
da Xunta trataba de
denions1rar que, efeitivamente.
Para xustificar a actitude do goa frota galega é moito máis que
verno e a situación prov9cada
os barcos que faenan no banco
polp mal das vacas tolas, o -titu- · canario-sahariano:
lar do executivó aseguraba que
esa "nova e terríbel enfermidaDa falla· de acorde co país
·de, preocupa a médio· mundo".
aláuita apenas dixo nada. Só ·
Explicaba que non se adoptaran
que cambiara o direito do mar
medidas preventivas, porque de
e se ampliaran as zonas de exfacelo, "seriamos criticados por
clusión ás 200 millas. Pero alter criado unha situación de
go novidoso si engadiu, "as
descrédito".
manifestacións se non se tan
en Rabat non teñen efeitos
perceptíbeis-".
Sobre a caréncia de información, afirmaba que aos gadeiros "prop·orcionóuselles toda a
Créditos para os témporais
que tiñamos" e para tranquiliComo medidas para solventar
zar aos consumidores adiantaas perdas provocadas polos
ba a inminente posta en marcha dun plano de choque,
temporais, Fraga declarou que a
aprobado pola Xunta. Das fariXunta xa se comprometeu a
ñas, confirmaba que serán traadiantar cartas aos concellos e
pactou coa banca créditos blantadas con todas as garantias e
dos. Os afectados terán pois,
remataba o asunto dando esque sumar ás perdas os intereperanzas aos galegas de que
"non haberá problemas para
ses, a tipos baixos, deses créditos e a banca será a grande becolocar a tenreira galega".
neficiada do mal tempo.
cursos son, segundo o presida Xunta, alguns dos
adiantos conseguidos coa política posta en marcha polo PP
nos últimos 1 O anos. Daí que
cóncluira que "dicer que este
governo é censurábel, habia
que basealo en dados". Sen
embargc::>, entrando no-mielo da
cuestión, Fraga .contradeCíase
a si mesmo.
·
d~nte

Poténcia pesqueira
O que rexeitou rotundamente

foi que non se tiveran artellado
medidas preventivas. Estas resúmense nunha soa: encaros,
ou cando menos asi o manifestou o próprio presidente da
Xunta. Ainda máis, aseguraba
que en canto o PP chegou ao
governo falou cos alcaldes de
Caldas e de Padrón. En Padrón fíxose unha canle e a Caldas propúxoselle un encaro,
que non foi aceitado. Durante o
debate, e para restar as contradiccións dos grupos da oposición a esta prop9sta, Fraga
adiantaba que no Umia non se
faria unha, senón várias presas
para controlar as crecidas.

Dólares para enerxia
Na sua intervención, Beiras talaba da capacidade enerxética de
Galiza e da escasa rendibilidade
que se tiraba do seu papel de
exportadora. Fraga respostaba
ao portavoz nacionalista asegurando que mália ter medrado
moito a producción enerxética
grazas ao aproveitamento hidroeléctrico e á enerxia eólica, eramos deficitários en enerxia. "Ternos que pagar polo petróleo e
en dólares", dicia.
Para rematar a sua intervención
o presidnete da Xunta lembraba
que hai dous xeitos de facer política, a política do pior, mellor,
que é a que, segundo el practica o BNG e a política do pavo
galega represnetado polo carpo
eleitoral e qu~ confia no PP.•

O BNG aposta por

liderar a alternativa
O portavoz nacionalista asegurou que o BNG "está en
disposición de liderar" a alternativa política ao PP e mesmo fixo un chamento á oposición para que se aproveitara
a oportunidade para dar unha
imaxe de coesión, de "u nidade de critério" frente ao
governo de Fraga. Suárez
Canal apelou mesmo á necesidade de encetar o diálogo
para nuclear un programa alternativo, asumindo a responsabilidade do BNG, diante da
sociedade de dar solucións
frente á situación de crise. +

Moción de censura
permanente ·
No seu turno de réplica, o portavoz popular non foi máis
medido que na primeira intervención. Pola contra, volveu
arremeter contra o nacionalismo, apresentando como argumento que son os do "non" e
que "están en moción de censura permanente". De Touriño, dixo que a sua
intervención tora "frívola", por
apresentar dados incorrectos,
que tiña unha personalidade
"intermitente", por pedir agora
un adianto eleitoral e considerar, hai 15 dias, que non era
necesário. Canto a Anxo Guerreiro; simplesmente dirixíulle
un comentário que pode ser
entendido segudo se queira.
"Non lle vou chamar parvo
porque, en conxunto, é o deputado máis listo da
cámara".•
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Por duas veces pediulle que dimitise como 'xesto moral'.

Beiras acusa a Fraga
de non estar ao servicio dos intereses galegos,
Lene na forma e pedernal no
fondo. Asi foi o discurso de
censura de Xosé Manuel Beiras. Nel xustificou a apresentación da moción, criticou os
erras da Xunta e apresentou
os alicerces do programa alternativo, facendo fincapé no
eido social. "A moción non é
unha cuestión ideolóxica, senón algo no que a cidadania
galega se xoga o seu pan e o
seu benestar", afirmou Beiras.

Con estas duas ideas artellou a
parte principal do seu discurso
de censura. Recordoulle primeiramente a Fraga que o "caos"
non chegará cando el falte, como ten afirmado, senón que
"chega precisamente porque está vostede no governo".

-

t

Tamén puxo de manifesto Beiras como, d~spois de morrer a
grande maioria do marisco de
cuncha, ainda non hai axudas
económicas sérias, nen planos
para recuperar o sector.

lncapacidade
e improvisación
En referéncia ao mal das vacas
tolas, Beiras acusou á Xunta de
"incapacidade, imprevisión, dei, ·:·1§\!=., 'lf~~.

ción de censura, máis alá
de aspectos xurídicos e
comparacións con outros
estados ou mesmo coas
cortes españolas onde pode apresentala a décima
parte dos congresistas,
nunha idea: a incapacidade de go~ernar de Fraga.

Beiras cuestionou a vontade política e a capacidade
do governo e do seu presidente, afirmando que "nos
atopamos nunha auténtica
situación de crise política,
nunha situación límite na
relacción institucional entre o parlamento e o
Governo".

Por que chega'.? Segundo Beiras, porque Fraga e o seu governo se convirten "nuns esquirois cando os cidadáns asumen
por si mesmos a defensa dos
seus intereses". Segundo Beiras, calquer governo ao servício
dos intereses do país, "defendería con unllas e dentes o sector
pesqueiro, por exemplo".

Asi, puxo de manifesto como os
apagóns son c::ausa dun plan
MEGA no que se gastaron .moitos miles de millóns sen efectos
reais, como non se adoptaron
medidas ao xeito nas canles fluviais a fin de parar as enchentes
e, mesmo, como a Xunta non ten
competéncias ~lenas · nos ríos.

~ Beiras xustificou a sua mo-

O candidato a presidente
distinguiu entre unha
situación na que un grupo
da oposición non apoie a
un presidente da Xunta
que non governa "co noso
programa" e outra na que
se chegue á ~onclusión de
que o presidente "é
incapaz de governar". Beiras afirmou que esta última
situación foi a que levou
ao BNG a apresentar
moción de censura porque
"vostedes incurren nunha
ineptitude que perxudica
gravemente ao conxunto
da cidadania e conculcan
os postulados mesmos
. que constituen a razón de
ser e de existir da Xunta e
do próprio Parlamento".

Beiras acusou a Fraga de "esquirol" e perguntoulle "para quen traballa vostede de presidente". Lago, pediulle que comprendese a
obrigatoriedade de censuralo,
porque "non lle pedimos nunca
que o fixese todo ben, senón que
bote un pulso cando teña que botalo, apoiándose na Cámara. Pern nunca quixo facelo".

Non ataoou Beiras directamente
á Xunta por cada problema que
motivou a apresentación da moción de cesura, senón que fixo
un repaso pola pesca, as enchentes e o mal das vacas tolas,
censurando a atitude de Fraga
por permitir que se convertesen
en alarma social. Recordoulle
como de todas as iniciativas dos
nacionalistas para adiantarse a
estas problemas nengunha foi tida en conta. "En calquer país
poden xurdir inopinadamente situacións de emerxéncia. Só que
algunhas non xurdirian ou non
terian efectos desastrosos se os
governps tivesen politicas de
prevención para facerlles fronte
con eficácia".

Incapaces
de' governar

Os deputados do BNG monmáronse satisfeitos polos logros da moción.

xación de responsabilidades,
abandono de segmentos da cidadania á sua própria sorte e
deixación das abrigas de defender sectores produtivos vitais
para a nosa economía".
Tamén acusou a Fraga de insensibilidade absoluta cos gan-

deiros galegas ante a traxédia
permitindo a imolacíón do sector gandeiro e cárnico "en aras
de escures intereses e estratéxías- do capitalismo salvaxe
que actualmente impera no espácio económico da UE". Denunciou tamén as ameazas e
coaccións aos gandeiros para

que se mantivera en siléncio,
calificándoas de "política mafiosa". Recordoulle a Fraga
que se tivese en conta as propostas do BNG ao longo destes anos "o sector cárnico e
gandeiro estaría hoxe blindado
en grande medida fronte ao andácio das vacas tolas".•

Explicou Beiras que "non é
crise porque o governo
non cante cos apoios parlamentários suficientes,
senón porque o governo,
en rigor, non está a gover.;
nar". lsto levaria a que, segundo Beiras, segmentos
· enormes da cidadania se
sintan "defraudados, desconcertados,
desorientados, frustrados,
cando non indignados con
vostede". Por iso repetiu
Beiras: "a que agarda para
dimitir, para facer un· aceno moral que o redima de
tanto miséria?". •

Un Beiras en plan pres_idente
As nove menos cinco da ma. ñán do 29 de Xaneiro, que pasará a história coma o da segunda moción de censura da
autonomía, Xosé Manuel Beiras
encendía as luces do ..grupo
parlamentar no Pazo . do Hórreo, sé do Parlamento. Era o
primeiro do seu grupo en chegar. Bo sinal~ Comentaba estar
''. moi tranquilo-e en:plena forma", mália a que é vagotónico
(os biorritrnos suben moito máis
avanzada a mañá). - ·

calificativos que lle adicou Xavier Navaza, o comentarista del
El Correo Gallego sempre preparado para arremeter contra o
nacionalismo.
O PP estaba a agardar a un Bei.ras tronante, xesticulante, voci. ferante, un demo ao que poñerlle os "cornos" do marxismo e do
terrorismo. A misióq,tíñaa, como
sempre, o seu vóceiro Xaime Pita, parlamentário .de -difícil-·cata, logación. ·A intendéncia e a dirección política corría a cárrego
de Diz Guedes que,. tan ben rematou Beiras a sua intervención,
.saiu zumbando para acaparar
de primeiro as cámaras da TVG
e afirmar que o discurso llo escribira Xavier Arzallus.

Esa tranquilidade foi a que conservou durante todo un esgotador dia. Un Beiras profesora!,
que dominou os tempos e o debate, sen arriscar, conscente de
que xa o fixera ao apresentar a
moción e que, se como creía,
existía a percepción social de
rexeitamento ao Governo, os cidadáns xulgarian. "Agradábel,
conciliador, intelixente'', foron os

·
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Beiras non caeu na provocación de Pita, mália aos intentos
de Diz Guedes en procurarlle
material referente ás posturas
~·
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nacionalistas. Nen sequer o
candidato do BNG se. dirixiu ao
-voceiro da dereita directamente_. Só lle recomendou a Fraga
que debería de instruilo un pouco máis. CitGu un documento
do PP no que reivindicaba o
franquismo e d(3tallaba como
valerse do terrorismo para unha
ofensiva antinacionalista (ver A
Nosa Terra-do 18 de Xaneiro
do 200 .1) e, díxolles ; que. s.e
"queredes guerra ~~de& tela".
·· Pero outro .dia. Algurís cornpañeiros de organización, véndoo
tan calmo, pensaban incluso
que "non debera deixarlles _pa.sar algunhas cousas".
Pero Beiras estaba en plan presidente. Despois do seu discurso afirmou que o protagonismo
agora era da Cámara e negouse a prolongar a intervención e
mesmo a entrar directamenté
no debate para·acaparar a hora

de maior audiéncia televisiva
da noite. Ao contrário do que fixera Fraga pola mañán.
Befras, ás· avesas do que ~gar
daban desde o PP, non fixo unha reivindicación nacionaiista,
nen tan sequer incidiu nos temas ~e língua e cultura, nen no
feíto diferencial.. Na sua sinopse
.de progra.rna sobranceou o as_·pe.c to eGonómi.co, c~n - claro
contido social, .- d.isposto a facer
ver que a-sua disposición política está ·centrada en mellorar a
vida dos cidadáns partindo do
actual marco político, pero se
renunciar os proxectos próprios.
A idea que levou Beiras a este
debate expresouna ao comezo
da sua derradeira intervención:
"os cidadáns tiveron unha oportunidade de saber quen é cada grupo político, que talante ten, que
atitudes e miP. ideas defend~" ...
...J. at.il.:i rn. ·• r-,c Jni ·:: ~.r:.' . .-1.
~
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Aposta_ por.depositar.nas urnas aresponsabilidade de censurar ao governo .

e

Touriño critica a 'nefasta e disparatada' xestión
da crise das vacas tolas
.

.

.

.·

'

O PSdG-PSOE optaba pola
abstención na votación da moción de censura. Para xustifícar
este posicionamento, Emílio
Pérez Touriño, secretário xeral
e portavoz parlamentário, apelaba á "respon~abilidade política''. Unha posición que, segun·do explicou, "consiste en non
dar problemas senón solucións"·. Ainda así, non escati~
mou críticas á "incapaci.dade"
dun governo "desbordado" para
respostar ás dernandas dos
sectores afectados e demandou o adianto das eleicións para que "os cidadáns estabelezan a moción co seu voto".

disparatada" xestión ·da crise.
· A respeito do discurso do presidente ·da Xunta, o portavoz socialista indicaba que "me provocou máis preocupación da que
xa tiña", por ter calificado de
"problemas coxunturais" a situación na que se atopa o país. E
advertía ao executivo cun "mal
anda un governo que só é capaz
de dicer que está desbordado".

Garbanzos a fin de mes

lago, arredor dós temas estrela:
o amarre da frota pala auséncia
dun acordo con Marrocos e polos temporais, as consecuéncias
destes en todo o país e o mal
das vacas tolas.
Touriño criticou ao BNG por presentar unha mocion eleitoralista, ofereceuse a Fraga para arranxar o país e, finalmente, presentouse camo candidato dun gaverno ~hernativo.

para os portavoces e o governo
e a posta en marcha ·dunha
campaña de información.
"O. governO' debía aportar confianza e segur.idade e non foi
capaz", afirmaba, lago de explicar-os erras que se com!;:!teran desde o:ário 1996. Daque- ·
la, lembraba Touriño, non se

actuou ''tendo en canta a normativ~ europea". Ademais: retomaba unh~ cita do próprio
Fraga, do 29 de Setembro- do
pasado ano, na que aseguraba
que as vacas galegas son moi
intelixentes e non van. tolear, e
"o 31 de Ag9sto saltaba o primeiro casb", sentenciaba. A
conclusi _
ón :" un ha "nefasta e
.

o:i>~rt~~oz. cie E~q_ f0i exptígito
na sua ir:itervenci,ón .,-- "Se.. tora
unha moción in-coAdicioflada o
meu sentido de veto seria dis.:
tint9; pero ternos que tácer tamén unha valoración do candidato e- do ·programa". O que
Anxo Guerreiro viña a dicer, e
que logo de feíto dixo, foi que
estaba dacordo coas cáusas
. que motivaban a moción, pero
que o seu candidato e o seu
programa eran outros. Referiase ao programa socialista e a
Emílio Pérez Touriño.
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A demanda de apoio do governo central para solventar o problema das vacas tolas, co artellamento dun plano de estado e
dun papel político máis contundente canto á exixéncia de que
se negócie un acordo con Marrocos, servíulle ao portavoz socialista para levar máis alá do
próprio parlamento galega as
suas demandas
de cámbio. .
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O seu discurso xiraba, xa que

O secretário xeral dos socialistas galegas ofertaba o s~u
apoio para poder: buscar sqlucións á -crise do sector cárnico e
gadeiro. Apontaba ademais a
necesidade de coordenar entre
o governo central e: as comunidades autónomas Ufl plano conxunto de recupera-Ción- do sector, a busca de asesoramento

e

Apoio de Madrid _

Para Touriño, os temporais
tampouco son responsabilidade
do governo, pero o artellamento
de medidas de prevención e a
activación de axudas destinadas a paliar as
suas consecuéncias, si. Algo que,
ao seu entender, 1
governo
non fixo o executivo, que a estas
debia aportar
alturas "segue a
facer inventário".
confianza e

Touriño eludíu facer un balaozo
dos 11 anos de governo do PP.
"Débeo facer a cidadania á hora
de votar'', indicaba ao comezo da
sua iritervención. Sen embargo,
ese balanza que preferiu non
apresentar, excluía a análise, gue
si fixo, ·da xestión das ·crises que
afectan a Galiza e que fundamentaron a moción de censura.

Vacas tolas

frota que faenaba ·en Marrocos.
Pero desta volta, ás responsabilidades de Fraga sumou as do
governo central. "Aznar vai á UE
e non é capaz de enfocar a defensa da primeira poténcia pesqueira", dicia.

f.:

•

cas do BNG no exterior. En
concreto referíase ás alianzas,
non xa coas forzas nacionalistas estatais, senón coas nacións sen estado que forman
parte do lntergruP,o do parlamento europeu. "Son lexítimas
para o BNG pero non as quero
para o meu país", sinalaba.

mara no seu conxunto, aos.
convidados qu.e segllian '. a mpción e aos espectadores· q(Je
seguían o acto desde as suas
casa lanzaba unha pregunta
que evidenciaba por. si soa os
erras cometidos. "Quen lle ia
dicer a Fraga que seria denunciado pola Garda Civil?"

Cámbio de governo

Aos problemas xerados polp
mal das yacas tolas Guerreiro
engadia un percorrido completo aos 1O anos de xestión do
PP. Un período de tempo no
_que se gastaron inxentes cantidad es de cartas que non se
rendibilizaron en mellaras
substanciais para o país.

¡

Si coincidia co BNG, sen embargo, en que Galiza se atopa
nunha situación de crise á que
o governo do PP non foi quen
de enfrentarse axeitadamente
e en que .é preciso un cámbio
de governo liderado, claro, por
unha política diferente do BNG.

Tres foron as causas que esg ri mi u · Guerreiro para non
apoiar a moción cte censura. O
momento no que se apresenta,
/.
"non é ó naso candidato", e
·discrepáncias de fundo co pro- . O mal das vacas tolas e· a sua
xestión centraron tamén o seu
grama defendido por Beiras na
sua intervención.
discurs9. Segundo Guerreiro a
incapacidade para atopar resEsas discrepáncias programátipostas ás demandas acabaron
cas quedaban, á sua vez, resupor provocar unha "crise de
midas en diferéncias no modecredibilidade, unha crise polítilo de financiamento, no modelo
ca no PP e unha crise no próde estado e nas alianzas polítiprio governo". A Fraga, á cá. :.. u;r ti~ ,u_.rn• . ~,)t' Bkt1•._1L
.
._·1_ i•t;t,111)2,L< ne;r~(J

As.i, o portavoz de EdG lem- ·
braba a perda de emprego, o
incremento da· precariedade laboral, o aumento da sinistralidade, o nulo peso político de
Galiza, a perda de pluralismo,
de trahsparéncia, o .uso do poder en aras partidistas. En ·
conclusión, a perda de democrácia. • ,
.
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Emílio Pérez Touriño situaba unha
parte importante
da responsabilidade dos problemas cos que se
seguridade e
_O representante
enfronta Galiza
socialista calificaen Madrid. "Aznar
non foi capaz"
ba a situación codi que o problema
mo "alarmante" e
ven de Europa
afirmou Touriño -no
engadia que os
caso das vacas tolas- e pápescadores :e masao ás autonoriscadores "Síntenmias". Ademais,
se abandonados".
A maiores debuafirmaba que Gaxaba a precarie1iza "precisa do
apoio de Madrid".
dade económica na están submidos, asegurando que "na Costa
A actitude do governo central,
da Morte hai problemas para chelonxe de efectivizar ese apoio o
gar a fin de mes", unha situación
que provocou, segundo Touriño,
diante da que o de menos son as
cifras e o de máis "os garbanfoi agravar a situación de crise.
Do famoso governo amigo , o
zos".
único que se ten conseguido son
Con proble as semellantes ató"maquetas, exposicións , trens
p~nse os
ariñeiros e armadovirtuais", propaganda enfin, "pares afectados polo amarre da
gada a costa dos cidadáns". •
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Xenoma raspado

Considera que acomparecéncia de Fraga xa foi un éxito do BNG
.

.

Suárez Canal satisfeito coa vitória ·ri1oral
que supuxo o debate da moción de censura
O portavoz do BNG, Alfredo Suárez Canal, amosábase satisfeito
polos resultados obtidos coa
apresentación da moción de censura. Conseguir que Fraga '. comparecese para dar explicacións
sobre a situación de crise pala
que atravesa o país e que se promovera o debate político, dentro
e fóra do recinto parlamentário,
xa era un éxito. Sabíase Claramente que a votación estaba perdida, pero para os nacionalistas,
a sua foi unha vitória moral.

vernQ, tamén foi protagonista da
.intervención de Suárez Canal.
Esta ponse de manifesto, dicia o
deputado nacionalista, ao comprobar que logo de 11 anos ~
frente da Xunta de Galiza, o PP
"non foi capaz de completar un
proxecto de governo".
Para demonstrar as suas críticas, o
portavoz do BNG recorría aos dados publicados no informe da fundación La Caixa, segundo o qu~ todas as províncias galegas están
por baixo da média estatal en-calidade de vida, servizos e demais e
algunhas, como Lugo.'. e Ourense,
ocupando postes derrapeiros.: ___ _

Alfredo Suárez Canal comezaba
o seu discurso explicando de novo as causas que provocaran a
apresentación da moción e que
se resumían en "exixir responsabilidades á Xunta e ao seu presidente". Unhas responsabilidades
que non se limitaban á actuación
do executivo con respeito ao te~
ma das vacas tolas, aos temporais ou á situación da frota.
Para o portavoz nacionalista o PP,
ademais, "fai un uso perverso da
maioria", ten ao parlamento convertido en "apéndice do executivo", os mecanismos para que Fraga compareza "resultan baldíos", o
governo "func iona como unha
"xestoria" e a única saida ante esta situación era, coas actuais crises como detonantes, apresentar
unha moción de censura.

Conciéncias compradas

O uso do poder "de forma sectária", é para o deputado do BNG
outra fonte de preocupacións. O
governo, segundo Suárez Canal'
ten convertido á cámara "nun organismo inútil e ornamental" onde se emprega a maioria absoluta como maioria "aplastante". A
consecuéncia, é o "desprezo" da
oposición e das suas propostas
e, polo tanto, o "desprezo" dunha
parte da sociedade galega.

1

•

A actuación do governo na xestión das crise é "censurábel", máis
cando este é utilizado na vez de
para governar, para "permanecer
no poder", sinalaba Suárez Canal,
quen engadia que ese uso perverso compróbase coa cantidade de
recursos que se destinan a "uniformizar mensaxes".

Hixiene democrática

A política do pensamento único, é
un proceder "censurábel", no plano político que persegue, a dicer
do representante nacionalista,

"deixar as conciéncias dos cidadáns adormecidas, cando non son
directamente compradas, para
conseguer o obxectivo primordial,
cal é permanecer no poder". Un
poder que foi debuxado como "un
enxurrado político, conformado
por unha rede de contactos que
conforman un manto baseado nas
relacións caciquís e clientelares".

Caréncia de proxecto
A auséncia dun proxecto de go-

O panorama debuxado servíalle
a Suárez Canal para concluir que
a moción de censura non só era
necesária senón mesmo un exercício de "hixiene democrática".
Ao seu entender, o governo popular era censurábel "polo obstruccionismo e o boicoteo".
O deputado nacionalista advertía
ademais ao remate da sua intervención que non se debuxaria unha situación tan crítica "se as posibilidades fosen limitadas, se o país
non dese para ~~s~ pero si dá": •

Non xustifica oespírito da moqión nen do ponto de vista ético

e

Pita ataca ao PSOE por pactar
~.
cunha forza '~cionElistQ, ~dical ~e esquerclas'
~ -

O portavoz do PP, Xaime Pita,
non deixou títere con cabeza.
Na -sua intervención ataco u ao
BNG por apresentar a moción
de censura, aos socialistas por
non ser críticos dabondo co
BNG e a Anxo Guerreiro cáse- ·
que o ignorou "por representar
a unha forza política unipersonal" . O discurso do portavoz
do grupo que sustenta ao governo foi, na sua tónica habitual, ferinte coa oposición e
prolífico en loubanzas á xestión de Fraga.
Na vez de respostar ás críticas
á xestión do PP, Pita optou por
centrar a sua intervención en
desautorizar ao BNG, por defender un proxecto nacionalista,
p·r imeiro e "por suposta incon-

gruéncia ao defender postulados diferentes hai 20 ·a nos e
agora, despois. Tal foi asi que
se adicou a lembrar cando os
nacionalistas censuraron a
Constitución e o Estatuto, para
tratar de demonstrar que están
contra o estado de direito, contra o proxecto de Europa e contra o estado español.
O portavoz do PP acusou a .Beiras, e ·por extensión ao BNG, de
actuar con "cobardía" por non dicer .realm.ente calé o seu proxecto para Galiza, ·que ao seu entender redúcese á demanda do direito de autodeterminación. Unha
demanda ·do lado da que talar de
temporai,s son "paparruchas".
Ademais, para Pita cuestionar

o labor de Fraga á frente do
governo ao longo destes 11
anos non ten sentido, porque
"Galiza é un referente no resto
de Europa". Ese referente viria
dado ademais, porque_ "somos
os máis simpáticos e os que
ternos mellor calidade de vida".
Aes socialistas entroulles polos
.pactos municipais, que provocaron susceptibilidades entre
alguns dos seus correlixionários
-en referéncia a Paco Vázquezpor governar en coalición "cun
partido nacionalista, radical e
de esquerdas".

Enterramentos ilegais
Se o seu discurso tiveaw que-

lmaxe lamentábel
desde o govemo ·

•

Esta eiva fáise tanto máis. patente a9 ·comprobar que "Gal iza foi
perdeñdo capacidade de decisión no complexo industrial lácteo, no complexo agro-industrial
e na pesca". Unha perda progresiva que tamén se manifesta no
sector enerxético e mesmo oa
situación xerahio p;:¡.ís e que se
fai ainda máis evidente cando se
compraba o escas.o ª decrecente .peso político no conxunto do
~stad.ó. "Agás as autonomias
unipersonais, as demais teñen
máis peso político que Galiza",
afirmaba.
"O país dá para moito máis" afinnou Alfredo Suárez Canal.

A intervención do portavoz
do PP, Xaime Pita, provocou
unha irada reacción desde os
grupos da oposición, nuns
.casos con máis violéncia ver.bal que en outrós. -A Anxb
·Guerreiro, en concreto parecéulle de "escaso respeito
institucional". Pero as suas
críticas non acabaron aí e
alén de asegurar que os ar- ·
gumentos do portavoz popular foran, en conxunto, "unha
barbaridade", Gu~rreiro chegou a dicer que npn tiña vergonza intelectual ~ que só ·
contaba cun "xen~ma raspado". De feito, a a~itude de
Pita acabou por achegar a
Guerreiro niáis as posicións
do BNG e a favor da moción
que en contra. Ainda asi,
abstívose.+

Emílio Pérez Touriño
- tampouco quedou curto r:ias
suas críticas ao portavoz popular e ao próprio grupo de
governo. "Nada gaña o grupo popular con esta falla de
respeito á cámara", sinalaba.
Pero non esqueceu que o
obxecto da moción e o responsábel último era o•próprio
presidente da Xunta, Manuel
Fraga lribarne. Daí que ante
a auséncia de respostas ás
cuestións que se apresentaran desde a oposición, Touriño subliñara que o PP estaba dando unha "imaxe
lamentábel de desgoverno" ,
que reclamara con maior
contundéncia a inmediata
convocatória de eleicións e
que apostara por un recámbio á frente da Xunta "quedea alternativas reais". •

Aportación
do nacionalismo
O portavoz socialista alzóuse
como próximo portavoz do
grupo maioritário da
.
oposición ou como próximo
presidente do govemo alter.-. nativ«:? ao aqual. Pero para
·. iso, t.éria que contar co apoio
do BNG e iso foi o que pediu
qeSde a tribuna, a "aportación
·do nacionalismo galego" nun
futuro governo que el se
prestou a liderar para
aproveitar as posibilidades e
avantaxes comparativas de
Galiza, desde a língua até a
sua posicón xeopolítica. •

~

dado na caza e captura do nacionalista, teria seguido a liña
marcada polo próprio Aznar.
Pero cometeu o erro de tratar
de demonstrar que na xestión
da crise das vacas tolas as medidas adopfadas polo gabinete
criado ao efeito foran semellantes ás adoptadas por outros
paises europeus.
Asi sacou fotocópias, -que foi
amasando aes membros da cá- mara, con fotografias de enterramentos ilegais levados a cabo en paises como ltália, para
acabar concluindo que "non somos os únicos". O cal seria, para Pita, a demonstración de que
se todos os paises cometen ilegalidades as da Xunta estarían
tamén xustificadas .+
~

Anatemas
de outra época
Para Alfredo Suárez Canal,
as críticas ao nacionalismo
galego esgrifr!idas polo portavoz popular, non foron
máis que "anatemas próprios
de outra época" e intentos de
desviar a atención da situación "de excepcionalidade
que vive o país'~. O portavoz
do BNG eludiu entrarlle a trapo ao portavoz do PP,
porque se cadra, esa era a
estratéxia prefixada, un Fraga pausado e por riba dos
problemas e un Pita provocador encarregado de alonxar o
det>ate dos temas centrais. •
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OPtNIÓN

MUNDIALIZACIÓN E EDUCACIÓN

DE VACAS .... E
·ó UTROS ANIMAIS

HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA

XURXO BoRRAZÁS

• A EDUCACIÓN INSfRUMEN'ÍO FUNDA-

lucrativos pode facer fronte ás demandas,
atendidos por unha ensinanza pública dicostes .e retos mundiais na formación e
namitada.
MENTAL E IMPRESCINDIBEL. Como elemento de progreso dos indivfduos e do5 potransmisión dos coñecementos. A esta opción opoñen-se con firmeza as políticas
Moitos países gastan máis 'en pagar a dévos é incuestionábel a irnportáncia da calidade dos sistemas educativos. No desenrolo · neoliberais que se impoñen desde os orgabeda que en e?ucación; por exemplo o
nismos nacionais e internacionais. Reducconxunto de Africa paga trece mil mipersoal, favorecendo o desenvolvemento
ción do gasto público, eliminación de me,
llóns de dólares anuais por obrigas totais
das capacidades intelectuais, artísticas, destrezas técnicas e. capacitando para unha
didas sociais protectoras e correctoras, pride débeda, cando con tres mil millóns se
mellor comprensión e goce ·da vida e do
vatización dos servizos excluen a posibilipoderia dar cobertura mínima á educadade de conservar estruturas educativas
ción prirnária. As crise financeíras que hai
mundo. Para mellorar a calidade de vida e
pouco afectaron ao
do entorno coa xeneralización de costumes
públicas que resposten
sureste asiático orixiás necesidades sociais.
hixiénico-sanitárias, prevención de enfer~
naron en lndonésia,
A educación está no
midades e adopción de medidas protectoras
Tailándia, Malásia e
ponto de mira do acordo meio natural. Para favorecer unha máis
Corea, ao marxe de
xusta distribución da riqueza, favorecendo a
do Xeral sobre o Comércio de Servizos
millóns de pobres e
asimilación e incorporación das novedades
(GATS) e xa se fala
desempregados, o
tecnolóxicas, influindo na mellora dos proabertamente dos serviabandono en todos os
cesos produtivos, posibilitando o acceso a
zos educativos como
níveis educativos de
traballos cualificados e optimizando o aprode rriercancias. Mil
centos de miles de esveitamento das oportunidades. En canto 'ao
millóns de alunos, cintudiantes.
exercício dos dereitos civís e políticos, unha
cuenta millóns de proformación axeitada capacita aos cidadáns
fesores e centos de miOs obxectivos das
para comprender os marcos xurídicos, .políles de centros escolares
ticos e·administrativos, a interpretar e disconferénciás de Jamson un atractivo mercriminar a información, a esixir o cumpritien e Copenague de
mento dos dereitos recoñecidos e a intervir cado para os depr~da- ·
educación básica unidores do sistema.
e participar, sen complexos, nas redes soversal e redución do
ciais e institucionais.
analfabetismo non se
As multibacionais,
acadarán porque as
defendidas polo FMI,
Mais a educación está condicionada polas
élites económicas
o Banco Mundial e a
non lles interesa.
estruturas político-económicas de domiOMC, pasando por rinación e explotación, que ao comezo do
Non é cuestión de faba da soberanía dos
século XXI amosan unha situación de inlla de médios, é a léxustiza, desigualdade e pobreza coma nunEstados, obriga á exexica de producción,
cución de planos de
ca na hitória. No contexto mundial as exdistribución e reparto
pectativas da educación como dereit~
axuste estrutural xeinternacional da rirando resultados ca,
universal, tan fachendosamente exposto
queza do modelo.
tastróficos que deixan ás nacións indenas Declaracións, Pactos, Convencións e
Con 1.2 billóns de peseta anuais até o
Conferéncias internacionais, fracasaron
fensas ante os mercados e capitais dos
ano 2015 e favorecendo o investimento
dun 3% do PNB por país se poderia crear
porque no actual sistema capitalista é imamos da renda global e provocando crises
financeiras, guerras, fames, desempregos
posíbel o seu triunfo. Exemplo paradigmáunha rede pública mundial de educación
tico temo-lo na Conferécia de Jomtien.
· masivos e destrución dos tecidos produtibásica; esta ,cantidade equivale ao gasto
vos locais. O custe, xa previsto, en vidas
militar mundial de catro dias ou a unha
• UN PASEO POLA REALIDADE. No nohumanas destes programas non conduce
semana de especulación financeira. Pero
aos responsábeis a responder como crimivo marco de relacións imperialista o meas estratexias do capitalismo son outras¡
dre das desigualdades, tanto entre estados
nais perante tribunais nacionais ou interglobalización é imperialismo. Os reaccionacionais. As consecuéncias no ámbeto
coma no seo dos mesmos, é unha tendénnários confesos, liberais de toda caste e
educativo desta "globalización"·son terrícia imparábel. En setenta países, que no
socialistas de terceira via, aproveítan as
seu conxunto contan con máis de mil mibeis. Está-se a producir unha baixada sigfeblezas (que eles mesmos crean) actuais
llóns de habitantes, o ingreso de hoxe é
nificativa na matriculación escolar en
dos sistemas educativos co gallo de recei,
inferior ao de hai vintecinco anos. A
decenas de países; a redución do investitar solucións privatizadoras; a esquerda
quinta parte da poboación máis favore~ida
mento público en educación (fenómeno · ten a responsabilidade de reclamar recurxeralizado), as privatizacións e a débeda
do planeta consume o 86% do que se prosos de ahondo para mellorar e ampliar os
duce mentres que o oitenta por cento resexterna obrigan aos particulares e ás fasistemas de ensino público, comprometante apenas chega ao 14%. Máis de mil
mílias a incrementar enormemente o
tendo aos membros das comunidades estrescentos millóns de seres humanos non
gasto na formación, co que os sectores
colares na defensa belixerante dos mespoden satisfacer as suas necesidades básisociaís con menos recursos quedan irre,
mos e creando conciéncia da necesária
mediabelmente fóra, ou deficitaríamente
cas. As duascentas famílias máis ricas sutransformación do modefo dominante.+
. peran a suma dos bens e ingresos de dous
mil catroceñtos millóns de persoas. A poXosé Lois
breza non baixa do 10% no conxunto dos
países industrializados.

'Africa paga 13.000
millóns de dólares
anuais por abrigas de
débeda, cando con
3.000 millóns se
poderia dar cobertura
mínima á educación
.
. "
pnmana
;'

Na era da sociedade do coñecemento e da
tecnoloxia a meirande parte da humani.dade está a ser excluída e marxinalizada.
Probabelmente nos vindeiros vintecinco
anos o 40% dos postes de traballo nos países desenvolvidos requiran superar dezaseis anos de educación formal, cando a situación actual é que hai perto de novecentos millóns de analfabetos, unha novena parte na área desenrolada. Na OCDE,
sep. ir máis lonxe, o analfabetismo funcional, acada a un de cada seis habitantes.
-Douscentos setenta e cinco millóns de nenos non asisten á escola e outros tantos
reciben a formación básica en condicións
tremendamente precárias.
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mella unha lousa para calquera sociedade e
máis ainda para as que descoñecen o seu pasado. Quen deíta no olvido a propria historia está condenado ... non a repetila, senón a empeora la. Cerro é que hai esquecementos naturais e
desculpables, e outros inducidos. O que nos .vai
ocupar é <lestes últimos.
Había unha vez un piragüista en Tui que foi nomeado xefe dos madeiros polo ministro de Franco.
Non se trata dun conro de fadas e xa que logo non
hai moito, moito tempo nin se lle pode contar aos
nenas. O piragüista non abandonou co cargo a súa
vocación remeira pero acrecentoulle outra, a de
mallar en traballadores, en estudiantes, en homosexuais, en mariscadoras, en obxectores, en mariñeiros, e sobre todo nos labregos. Parece mentira,
sendo o piragüismo un deporte tan pacífico, individual, sen choques co contrario, máis aínda practicándoo de xeito afeccionado.
A explicación, por agochada que estea, debe
existir. ¿Mallarían seus país nel? -infancia dífí,
cil. ¿Burlarfanse os compañeiros do seu aspecto?
-trauma adolescente. ¿Coincidirían a falta de
éxito na relación coas mulleres e algunha chiscadela masculina percibida de esguello? -agresividade homofóbica e resentirnento contra o fe,
minino. ¿Pasaría as noites acedas no seu despacho dos Cantóns herculinos navegando pelas
páxinas macarras de intemet? -sado-maso, imaxes de accidentes e crimes reais con vísceras e
amputacións, zoofilia, nazismo...
Cando a súa imaxe como madeiro se volveu un
cristo o frasvestido ministro de Franco recluíuno nunha consellería invisible, ou imposible, en
stand by como Hannibal Lecter coa súa máscara,
a ver se así o esqueciamos. E maldita sexa, debémolo esquecer porque agora volve, canda a segunda parte do Silencio dos Años, no papel de
conselleiro de agricultura.
Sei de boas fontes que el mantén a afección á
píragua, o tipo debeu criarse con penso de engorde e está cachas. Agora a incógnita re ide
na outra afección, a da vara no lombo, ¿manteraa ou non? Máis ca unha afección aquilo case
era un vicio e os vicios xa se sabe, dan gusto e
non son bos de erradicar. Enriba, o feito de que
estea cachas aquí non é boa cousa.
¿Serian os anos da consellería cun presuposto para
mantelo a el unha tapadeira para unha cura de desintoxicación nunha institución benéfica, facendo
masa e plantando leitugas, con bafios fríos e tremelicares continuos? Nese suposto pode que agora Lle
dixese ao ministro do fascista, agora que uliu un
asunto con matad.oíros, soterrarnentos en cal vivo e
coitelas a filetear ce~ebros: "¡Déixeme sair, don Manuel, polo quemáis queíra, que xa estou curado!"
E don Manuel, c;oma c;alquera pai, aínda que sexa
político, confiou nel. Deulle unha segunda oportunidade e agora os labradores nos que mallaba afirman que esta historia lles repite coma unha mala
dixestión, e difámano con non sei que fariñas e familias para esquecer, ignorando que iso era antes,
que agora el é un home novo, disposto a se rehabilitar. Que iso das fariñas, malia estaren prohibids
en Gran Bretaña desde hai unha ducia de anos
aquí era distinto. Que nalgún sitio hai que investir
porque os cartos no banco non dan nada, que non
sei que da raza rubia e que no· ministerio de Madrid tamén, ou peor. E que se é preciso baixará o
Umia na piragua de costas, sen remos, en plena
chea e coas mans atadas, encoro incluído .
O dito; non hai corazón. Nin corazón, nin ce~
rebro, nin entrañas, nin lombo para levalas. +

• PRIVATIZACIÓNS E AXUSTES. Só un
sistema público educativo non hipotecado
por directrices economicistas e no que
primen os critérios educacionais sobre os
... , .. ) J,\<1 ."".l.I

É claro que a historia se repite, este axioma se-
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Aseguran que os governos liderados polos socialistas son os mellor valorados

Touriño ach.ase a Vázquez
para rematar coas diferéncias entre
os socialistas galegos
*

PAULA CASTRO

Ao remate da Convención Municipal Socialista produciase o
esperado reencontro entre Emilio Pérez Tourlño e o alcalde da
Coruña, Francisco Vázquez. Foi
o próprio Touriño, quen salvando as reticénclas do seu antecesor no cárrego atravesaba o
cenário e lle daba un significativo apretón de mans. O apoio de
Vázquez é fundamental para o
proceso eleitoral que se aveciña e salvar as diferéncias que
os separaban cun xesto público como este, pode ser o paso definitivo para garantir a
sua participación na campaña.
O público asistente, rep resen tantes locais do PSOE chegados de toda a pen ínsula para
participar na 1 Convención Municipal Socia lista , aclamaban a
Emílio Pérez Touriño, ao remate
da sua intervención, como candidato á presidéncia da Xunta
de Galiza. No cenário, a carón
do atri l tras do que talaba o secretário xeral dos socialistas galegos, os 5 compoñentes da mesa na que se apresentaran as
conclusións do congreso. O penúltimo, Paco Vázquez.
Todos , un tras outro , achegáronse entre os aplausos do públi co a saudar ao candidato
manifestando, simbolicamente
o seu apoio . Todos menos
Francisco Vázquez. Foi o própri o Touriñ o qu e n, facendo o
papel de mediador, se transladou ao lugar onde estaba o alcalde coruñés , para pór fin ás
especulacións . A actitude de
Touriño puña de manifesto a
decisión da executiva galega
de rematar coas diferéncias
dentro da famflia socialista.

Aclamación de Touriño
O próprio Touriño desvelaba, 1"1º
seu discurso, as razóns pelas
que se optara por celebrar a 1
Convención Munipipal Socialista
en Compostela. "E un feito carregado de sentido", dicia. "Nas próximas eleicións os galegos xogámonos o estar a tempo ou non de

Demite.o alcalde do Vicedo,
·Isaac Prado Villapol
cando xa tiña un pé no cárcere

9

Tras vinteseis anós no posto, Isaac Prado Villapol, alcalde do
Vicedo (franquista primeiro, da UCD desj:>ois, logo do PP e finalmente independente) .
x. MARRA
apresentou a sua demisión irrevocábel o 30 de
Xaneiro, cando xa tiña
un pé no cárcere, despois de que a pasada semana a Audiéncia de Lugo confirmase unha sentén ci a dun XtJlgado do
penal da mesma cidade
que o condenaba a dous
anos e seis meses de
prisión por ameazar de
morte ao fiscal xefe lugués. Prado Villapol tamén ten unha condena de cinco anos
e tres meses de cárcere por cobrar irregulamente 60 millóns
de pesetas en conceito de dietas,·senténcia recorrida no Supremo. O xa ex alcalde tamén está pendente de duas causas que ainda non se celebraron. A marcha produciuse no
decurso dun pleno e os viéiños celebraron a sua demisión.•

O Processo Espiral
considera unha manipulación
relacionalo co independentismo basco
Os portavoces do Processo Espiral, que se apresentou
no mes de Decembro do 2000 como un proxecto cara unha forza política unitária, consideran que se está
desenvolver unha campaña de manipulación que os vencella co independentismo basca. Esta campaña procederia do PP e dun "meio de comunicación afin", El Correo
Gallego, e teria como obxectivo "desviar a atención da
opinión pública dos verdadeiros problemas-económicos,
sociais, laborais, culturais que sofre a nación, da grave
crise política na que se atopa o governo de Fraga, con
virtuais cortinas de fumes.sobre o perigo revolucionário".
Do Processo Espiral forman parte militantes de Primeira
Linha, AMI, das Asembleas Populares de Compostela e A
Coruña, asi como sindicalistas de CIG e CUT e membros
do movimento estudantil AGIR, entre outros. •
Touriño asinou as "paces" con F. Vázquez: coa vista pasta nas autonómicas. A. PANARO

aproveitar a enorme oportunidade histórica que ternos", engadia.
E non só iso. Tanto para o
PSdG como para o PSOE, as
eleicións galegas servirán como
barómetro desde o que medir os
resultados do cámbio acometido
no seo do partido. Pero dese tema encarregábase de talar o luce ns e Xosé Blanco, recentemente designado como Secretário Federal de Organización e
Acción Eleitoral.
Blanco, alén de sinalar a Touriño
como o responsábel de "liderar
un novo governo" e garantirlle o
seu "apoio absoluto", gabábase
da progresiva recuperación de
confianza dos socialistas, frente
ao "descrédito" de Aznar e de
Fraga. O responsábel de Organización remataba a sua intervención depositando na s.ocialdemocrácia a "esperanza de futuro".

Precampaña
Touriño aproveitou a ocasión que··
se lle brindaba para facer un primeiro ensaio de acto de precam-

paña e o seu mentor foi nen máis
nen menos que José Luis Rodríguez Zapatero, secretário xeral
do PSOE. Ambos repartíronse os
papeis e mentres un se centraba
na realidade política galega, outro enfiaba o seu discurso encarándose co governo Aznar.
Zapatero dirixiuse aos funcronários reclamando a efectivización
da senténcia e o pagamento dos
cartos que selles adebedan, criticou aos ministros de Agricultura e Sanidade, polo papel que
están xogando na crise das vacas tolas e manifestou a sua reprobación pola entrada en vigor
da nova Lei de Estranxeiria.
Tanto á sua entrada, cunha posta
en escea calculada milimetricamente, como ao remate da intervención os asistentes puxéronse
en pé aplaudindo ao candidato
ao governo .central. Todos agás
un grupo de unhas 20 persoas
que nen sequer aplaudiron tras
do discurso. Unha actitude qué
fai cuestionar se a crise socialista
pechou definitivamente ou se ainda quedan feridas abertas. •

Vázquez demanda pa~ os concellos
i uais competéncias qu~ as autonomias
alguén destaca no seo do
O alcalde da Coruña reclamou a
OE pala sua concepción mureforma do Senado, como cámara
ni ipalista e pola sua xestión do
de representación territorial onde
estean representadas as entidaco cella como se se tratara dun
pe ueno estado, que foi ao fin o
de locais, xunto coas autonomias
qu reclamou, é Paco Vázquez.
e dem5indou para os concellos as
A 1 correspondéulle a máis
mesmas competéncias que para
gr nde ovación dos asistentes
as comunidades autónomas.
po que foi el tamén quen fixo
un a defensa máis férrea das liDe feito, Vázquez lamentou a
ña prcrgramát_
i cas socialistas - ·oportunidade perdida polos go·
no concellos.
vernos socialistas, "de asentar a

situación dos concellos" por non
ter aprobado a Lei de Bases de
Réxime Local e se manifestou
contrário á sinatura de noves
pactos autonómicos que permitan a transferéncia de máis
competéncias ás comunidades
frente aos concellos. "Non se
pode facer nengun pacto máis
· de alcance nacional de transferéncia de competéncias ás autonomias", sentenciaba.+

Oalcalde de Vigo
acusa ao PSQE.de pretender paralisar as obras
O alcalde vigués, o nacionalista Lois Pérez Castrillo, acusou ao
PSOE de pretender paralisar as obras aprobadas en pasados
mandados da corporación e xa executadas en grande parte. En
concreto, os socialistas terian axitado a determinados viciños no
caso do estacionamento baixo chan da praza da lndependéncia, no acondicionamento da praza da Princesa e na humanización da travesía de Vigo. Mentres as asociacións de viciños estabelecidas, como a da travesia de Vigo, apoian a Castrillo,
grupos sen cabeza visíbel pero supostamente alentados polos socialistas, organizan mobilizacións. Ao tempo, o Partido
Popular aproveitou para denunciar as constantes diferéncias
entre os dous partidos que forman o governo municipal.+

Conffito de artes pesqueiras ·
frente as costas do Norte da Península
O port9 asturiano de Xixón está a ser bloqueado por
pescadores de baixura que protestan contra a proliferación
de buques arrastreiros mediante tren de bolos perto das costas.·Afnda que este conflito se apresentou como unha loita
entre comunidades autónomas por unhas águas de pesca, o
certo é que a prol dos rñariñeiros asturianos se puxeron várias ~nfrarias de pescadores galegos. A frota de Cedeira iniciou unha protesta para exixir que os arrastreiros de tren de
bolos non pesquen a menos de 12 millas. Agora mesmo, logo dunha orde ministerial, estes barcos poden achegarse até
as 6 millas de distáncia do litoral, unha medida que prexudica
a pesca de baixura. Logo das presións, o governo estatal decidiu incluir vedas que controlen as capturas e avalien o mimero de pesqueiros que poden pescar sen esquilmar os bancos, unha denúncia repetida desde Astúrias e Cedeira.+ '

Apresentado o documento En defensa das rías
Diante da apresentación no Parlamento dun Proxecto de Lei'
sobre a calidade das augas da Rias, diferentes 0rganizaciqns
ecoloxistas elaboraron un documento denominado En defensa
das rías. Nel recollen os valores das rias asi.como os impactos
que están a padecer. Adega, Federación Ecoloxista, Asociación para. a Defensa da Ria de Pontevedra asi como as
plataformas de defensa das rias de Ares e Betanzos, Arousa, Ferrol, Vigo e Ribadeo consideran que a futura lei debe
incluir uns pontos mínimos "para que serva para unha protección real dos recursos naturais e produtivos donoso litoral". ~
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Que papel cumpria naqu~I
grupo de mozos da Compostela dos anos cincuenta?
Era o maior do grupo, como unha espécie de vencello entre novos e vellos. O correo, a cadea
de transmisión entre Ramón Piñei ro e os novos. Piñeird era a
cabeza daquel momento. No
grupo estaban Beiras, Mourullo
e uns cantos máis. · :

Como lembra a cidade.daquel
tempo?
Con amor, porque era a miña
mocidade, pero a sociedade
compostelá é terríbel, moi .Pechada. Quedabamos nos baixos do Hotel Compostela unha
vez á semana e había tertúlia
diária no Español e no Derby tamén un dia á semana-, onde
se xuntaban os vellos ainda
que eu tamén. ia. Os novos eramos os do Compostela, levabamos unha bandeiriña galega
que puñamos enriba da mesa
e chamaba moito a atención.
Os policías investigaban aquilo
·por se era un ha conspin~ción.
Que iamos conspirar nós! Levabamos prensa estranxeirá,
falabamos de literatura e políti- .
ca, como se fose un semanário ·
sobre problemas do momento.
Eramos tamén os receptores
da información que chegaba de
organizacións europeistas cando en España non se podía falar desas cousas. Nós faciamos o que podiamos, pero era
pouca cousa.

1 DE FEBREIRO DE 2001

europeista. Como ve agora
aquela afirmación?

Ramón Lugris

'As ·ideas políticas de
Ramón Piñeiro fracasaron'
*

CARME VIDAL

NA COMPOSTELA DOS ANOS CINCUENTA RAMÓN LUGRIS ERA A MAN DIREITA DE RAMÓN PIÑEIRO E O SEU VENCELLO COS
MOZOS GALEGUISTAS UNIVERSITÁRIOS. ASINABA DAQUELA ARTIGOS POLÍTICOS EN LA NOCHE E DEFENDIA CON ARDOR A
NECESIDADE DUN FEDERALISMO EUROPEISTA. ENTRADOS OS CINCUENTA, LUGRIS APROBA UNHAS OPOSICIÓNS A B.B.C.
DE LONDRES E DESAPARECE DO PANORAMA POLÍTICO DO PAÍS, AINDA QUE CONTINUOU MANTENDO DESDE ALÁ
RELACIÓNS CON RAMÓN PIÑEIRO. FRANCO GRANDE DESCRÍBEO NA CRÓNICA DA ÉPOCA, OS ANOS ESCUROS, COMO A
GRANDE ESPERANZA POLÍTICA DO GALEGUISMO E COMO O MÁIS FIRME E FIEL CONTINUADOR IDEOLÓXICO DE RAMÓN

Continuo. Un federalismo integral en Europa seria o óptimo,
o que acontece é que vai por
outro camiño. A tendéncia xeral
é manter o poder dos estados
nacionais.

Desaparecer de todo non, continuei o contacto desde fora. Seguin escribindo. Marchei pola
necesidade de ter un traballo.
Fixen o exame en Madrid e gañ ei a praza. Continuei a relación a nível epistolar e seguin
cando marchei a traballar ás
Nacións Unidas en Nova lorque. Non teño madeira de líder
político ainda que si pensaran
en min para iso. Anos despois,
cando a transición, andiven metido na organización do Partido
Socialista Galega, tamén na
fundación da Federación de
Partidos Socialistas en Madrid,
pero ese mundo non me atrae
persoalmente.

Tamén de crítica literária pero
fundamentalmente políticos. A
Borobó, o seu director, gustáballe falar da xeración de La Noche. Borobó é un elemento fundamental naquela evolución,
axudaba moito mesmo contra a
ideoloxia da editorial do xornal
que era moi reaccionária. Dábanos entrada a todo o grupo nas
suas páxinas.

Ramón Piñeiro marcaba o seu
ideário político?

Vostede traballou como func ionário e colaborador da
ONU. Como ve o papel que
desenvolve?

Del aprendin que a loita polo galeguismo tiña que vir a través da
cultura, que era o que se podia
facer, porque outros intentos se. rian imposíbeis. Tiña unha cultura imensa e unha visión moi clara da interpretación de Galiza e
os seus problemas. Todos
aprendimos moito de Piñeiro.

Non ten personalidade nen poder. Non dispón de máis recursos que os que lle dan os governos que a integran. A ONU, por
moi boas intencións que teña,
só pode facer o que lle deixan
as grandes poténcias, os cinco
grandes países membros permanentes do consello de seguridade que son os que mandan,
cos Estados Unidos por riba de
todos. Son eses cinco paises os
que teñen tamén direito de veto
que empregan cando lle convén. A ONU é un organismo
controlado. As iniciativas próprias poden ser facer estudos
pero non exercer o poder.

Como ve aquela proposta tras
·º paso dos anos?·
Posibelmente foi válida naquel
momento. Despois deixou de
selo. O mundo mudaba moito e
habia que comprometerse doutro xeito. Aquilo quedou un pouco obsoleto.

Despois defendeu a necesidade de galeguizar todas as organizacións políticas e o que
se deu foi un medre do nacionalismo.

Naquela etapa acepta vostede
o ideário de Piñeiro e enfróntase por escrito ao i.ndepen.:.

Continua a pensar que o europeismo federalista é a solución?

En Os anos escuras Franco
Grande defíneo como a cabeza política do grupo e adivíñase a esperanza de que vostede se convertese nun líder do
galeguismo. Vostede apreséntase a unha praza da BBC de
Londres e desa rece.

. Naquel momento comeza a
escreber artigos de corte político en La Noche.

Ai vese un fracaso desas ideas
políticas. Durante o franquismo
tiña senso levar o galeguismo
polo camiño da cultura e galeguizar todo no posíbel, pero
cando chega a transición e as
forzas políticas saen á superfí·cie cada un segue o seu camiño
e esa posición fracasa.

Daquela parecíame que era asi.
De todos xeitos, coido que o nacionalismo entendido no senso
do século XIX non existe, non é
válido. O mundo de hoxe ten
que organizarse doutra maneira,
non cun estado por cada comunidade ·histórica. Nese sentido o
nacionalismo está finiquitado
pero non como denominación
dun movimento para a defensa
das peculiaridades dun p vo.
En canto a Galiza, ten que potenciar o nacionalismo nese
senso, artellarse en Europa como comunidade especial. unha Europa dos povos que speremos que chegue.

Volve a Galiza a pronunciar
unha conferéncia organizada
polo IGADI sobre Plácido Castro, unha figura coa que ten
moitos vencellos biográficos.

PIÑEIRO.
dentismo das Mocidades Galeguistas de Bos Aires.

P: BERGANTIÑOS

mo: do interior era, no mellar
tensa do europeismo, considedos casos, socialdemócrata,
rábano un invento· dos norteaincluso de direitas e moitos.dos
mericanos. Todo o que signifiNós viamos o problema doutro
galegas do exílio eran de escase europeismo era antiproxeito. No exílio eran máis radique rdas e estaban organiza- · gresista e proamericano.
cais. A nosa perspectiva era
dos. Era difícil o entendimento'
artellar unha Galiza dentro de
nese terreo pero os enfrontaA mediados dos cincuenta deEuropa, eramos máis federalismentos dábanse nas revistas e
f ende nun artigo que o natas. Habia algun enfrontamento · por carta. Aos que estaban en
cionalismo está esgotado,
porque a ideo!oxia do galeguisBos Aires parecíalles mal a deque é a época· do federalismo

Coincido en moitas cousas, como tamén con Fernando Pérez
Barreiro que foi traballar á BBC
cando eu marchei. Non coñecin
persoalmente a Plácido Castro
pero lin as suas traducións e é
unha figura moi interesante, moi
identificado co carácter inglés.
Comparto tamén con el o amor
pota poesia persa, unha série
de coincidéncias singulares.•
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Repartindo ovoto, acaparou case toda a Mesa

Aeleición da Mesa do Claustro da Coruña revela que Meilán
obtivo 164 dos 300 claustrais
-0- H.V.

Ainda que Xosé Luís Meilán
Gil non se proclamou candidato ao reitorado da Universidade da Coruña, a eleición da
Mesa do Claustro da Universidade da Coruña revelou que o
actual reitor ten apoios suficientes, mália que non conqueriu a maioria sobrada que
pretendía. Ao tempo, este resulta do na constitución da
Mesa demonstrou que conta
cun alto grao de organización,
o que lle permitiu repartir o
voto para acaparar case todos
os representantes na mesma.
Meilán conta coa maioria absoluta dos membros do Claustro: 164 sobre un total de 300.
O resto das persoas integrantes do claustro forman
parte dunha oposición nacida
despois da reforma dos estatutos para permitir a reeleición
de Meilán por terceira vez, mod if icaci ón que atopou unha
resposta importante na Universidade porque era unha tentativa de Meilán para perpetuarse no cargo e porque puña en
dúvida a credibilidade da institución.
Os 164 representantes de Mei1án no Claustro coruñés non
chegan aos 200 que pretendía
o reitor para sair reeleito sen
sobresaltos. O principal temor
de Meilán é perder as adesións
persoais nunha votación con
estreita manee de apoios. Unha
parte dos seus votantes poderian absterse porque o reitor
ten que xubilarse dentro de
dous anos e médio, por iso
Meilán ainda non decidiu que
fará no futuro próximo. Contado, terá que pronunciarse nos
días vindeiros.
O que si demonstrou o reitor
coruñés é a sua capacidade
de organización. Con só 164
sufráxios acaparou case todos
os membros da Mesa do
Claustro porque repartiu o voto
nunha complicada operación.
Os estudantes representantes
da oposición chegaron a denunciar que o vicerreitor de
Estudantes, Manuel González
Sarceda, celebrou unha reunión co alunado claustral afin a
Meilán para definir a que candi datos tiña que votar cada
quen para tratar de acaparar
representantes na Mesa. Ainda asi, estivo a piques de sairlle mal, xa que a diferéncia foi
de un voto.
A oposición conta con cen ou
cento dez claustrais, unha mino ria non tan exígua como
para non tentar artellar unha
alternativa cando se xubile
Meilán Gil, dentro de dous
anos e médio. Ainda que nese
momento o Claustro estará
composto polas mesmas par-.
soas que na actualidade, boa
parte das adesións persoais
de Meilán poderian reformular
a sua postura e facilitar un
cámbio no governo da universidade coruñesa. Outra opción que baralla este grupo é.
quedar á espera de que _se .·

produzan os acont.e cimentos
e só entón tomar unha decisión, ainda que a maioria prefire comezar o traballo para
organizar unha alternativa con
posibilidades.

Calendário
Ademais de elexirse a Mesa,
nos últimos días taméri se

constituiu a comisión eleitoral
que dirixirá o proceso de eleición de reitor. Os dias cinco e
seis de Febreiro terá lugar a
apresentación de candidaturas,
que serán proclamadas ao día
seguinte. Unha semana despois, o Mércores 14 de Febreiro, producirase o debate entre
as candidaturas e o día seguinte a eleición do reitor. +
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Vietanm e a Nicaragua
sandinista, os zapatistas son
: un virus para o lmpério. Hai
que illalos; son perigosos para
o sistema". Chpmsky falo u da
privatizac;ión da
universidade: "é parte dun
proxecto que ten por
obxectivo minar o ensino
público porque ao poder
capitalista non lle parece ben
que as persoas se preocupen
polos demais. Queren
destruir esa preocupación
perigo. Teñen
porque é
que fomentar o
individualismo e o consumo,
non a solidariedade. Por iso
eliminan os sindicatos e o
ensino público. Os Mestres
do Universo ensinan en
Davos o dogma de moda: o
beneficio
personal e o non te
No CORREO GALEGO, Luís
comprometas". En relación
Pousa di que non hai
con México, dixo que
alternativa a Fraga: "A
xpmada deparou dous debates "Estados Unidos imponlle
medidas coma a vantaxe
paralelos na oposicion: a
comparativa
que son parte da
censura a Fraga e o que
política escravista. Hai dous
libraron a título individual
Beiras e Touriño, o que indica séculos que os que mandan
en Washington consideran
que a porfia entre
aos latinoamericanos coma
nacionalistas e socialistas por
nenos
aos que non se pode
ser a segunda forza nas
govemar. Polo visto, só eles
vindeiras eleicións, vai ser
encarnizada, e máis na medida entenden que os grandes
inversionistas deben ser os
en que os inquéritos dean un
beneficiados".
•
aumento na intención de
.voto ao PSdeG e un lene
retroceso ao Bloque. Unha
oposición dividida en duas
metades con proxectos
políticos que non se dan
complementado e que
compiten por unha franxa
Kinto Lucas escrebe en EL
importante do eleitorado, é
EsPECTADOR de Bogotá.
unha oposición feble. Por
"Sementar coca deu a labregos
suposto non se pode esperar
de Colómbia, Peru e Bolívia a
que o PPdeG mova un dedo
posibilidade de colleitar un
por evitalo". t
produto agrícola con
rendabilidade segura,
imposíbel con outros produtos.
Dos 50.000 millóns de dólares
que xenera só a pranta de coca
colombiana, só 500, ou sexa o
1 por cento, vai para a
guerrilla e os labregos. Outros
2.500 entran na economía
Nas páxinas de LA JORNADA colombiana polo branqueo. O
resto vai para os bancos
de México, unha crónica de
norteamericanos o que proba a
Carlos Fazio da conta dunha
hipocrisia de Washington
intervención de Noam
cando fala de rematar co narco
Chomsky en Guadalaxara.
a base de atacar os cultivos sen
"A existéncia do Exército
combater a actividade
Zapatista servirá de
bancária con diñeiro
insp.iración para as loitas
procedente do narco. O
sociais de outros países -dixo
segredo bancário é máis forre
o profesor do Instituto
que a xustiza. Nos estados
T ecnolóxico de
Unidos medra a demanda de
Massachusetts-. A próxima
marcha do EZLN ao Distrito
cocaina e se non se corta non
se vai poder reducir a oferta.
Federal forma parte dunha
Deixará de cultivarse coca nos
loita de resisténcia contra os
programas neoliberais e polos Andes e os narcos distribuirán
drogas sintéticas como as que
direitos comunitários. Como
ante§ Xacobe Arbenz, en
xa están a fabricar os
Gua~emala, coa sua reforma
laboratórios
agrária, a amenaza cubana,
norteamericanos".•

un

Sen
alternativa
a Fraga

.,Jde o comezo da crise das vacas tolas, a incineración de reses enfennas e do5 resídu~s é o principal problema da Xunta. Na fotogrfia, o ex-conselleiro de ~ricultura, Castor Gago, nunha visita a FRILUSA en Chantada.
X. MARRA

d concello de Antas-de Ulla oferécese á Xunta
para ainstalación da _incineradora de vacas

Unha bala para cincuenta homes
~

DANIEL SALGADO

Ninguén entende moi ben porque Xavier Vareta, o alcalde do
P de Antas de Ulla, amasa tanto interese pola planta incinerad ra de reses que a Xunta argalla erguer nalgures. Solidariedad cos. gandeiros ou co partido? Xenreira vitalicia contra o patr mónio histórico e natural da Ulloa? Arelas de butaca no Hórr o compostelán? Mesmo eando xa é case seguro que se destinarán as instalacións de Sogama para a tarefa, Varela teima e
g~base do seu concello. Afirma aos catro ventes que Antas está¡preparada para unha queimadora que xa ninguén quer instalar.
1

de Antas, Xavier Varela, rosma
"non aceito inxerencias externas
nas de.cisións da vila".
Asemade, a Gato Soengas médranlle os ananos na aldea do
Vilar, e o presidente da asociación de veciños, Xosé Luis
Varela, afirma que "existen
contradicións entre o pronunciamento do alcalde de Monterroso contra a incineradora e o
punto limpo que está a instalar
preto das nosas casas". Non lle
falta razón. Malia a que Xosé
Luis Varela esqueceu falar da
masacre de raposos que se
perpetrou con opípara enchenta o día trece de Xa_neiro na vila
dos montes vermellos, por suposto patrocinada pola Deputación .Provincial e Francisco Cacharro Pardo.

"Se hai unha bala -para cincuensodalista do concello estremeiro
ta~homes, non poñas o peito. Se ·de Monterroso, apurou as suas
c e toca, apandas, pero non.pocríticas ao proxecto,_e sua foi a
ñ s o peito!", quéixase pruprimeira voz escéptica, ·alomedentemente Daniel Modesto, un
r:ios, perante o anúncio da nova:
mbzo veciño da localidade de
"a zona non é a máis axeitada
Artas de Ulla. A peque na vil a . debido á sua riqueza natural". A
aba do monte Farelo, inzado de
lu~ense, no cerne xeográfico da
G licia, abordou as primeiras
petroglifos, de pegadas dos habipi nas dos xornais o pasado dia
tantes ancestrais da .bisbarra, ren ve de xaneiro cando o seu
sultou o lugar escollido pola corcdncello, por ver.bás do alcalde
poración para a ubicación da..facXavier Varela, do Partído Poputoria. A historia sempre se repite.
No tempo comprendido entre o
·-. malfadado pleno ·do día dez e a
lar. se ofereceu voluntaria, dilix~nte e mesmo sospeitosamenTamén o BNG de Ant~.s- expre- _cabreada concentración do dotei a· acollar a incineradora de resou o _séu eesacordo coa decimingo catorce, o concelleiro sosión. Au_
mentou que os· dezaseses que a Xunta pretendía conscialista de Antas, abafado polos
te postos de traballo ,que crearía
tr~ir nalgún lugar do Reino.
remorsos, polo seu voto a prol
a incineré,ldora, "non compensada incineradora e mudado no
rían .porque. a incineradora reA planta incineradora arribaba
obxectivo das iras e brincadeier¡ivolta.na léxica polémi·ca do limataría co sistema agroalimeta- - ras· dos veciños, apresenta a
logo de· -que o municipio de
rio da Ulloa".
· demisión' e di qüe onde dixen digo digo non, retirando o seu
T9uro (A Coruña) tamén presto
e ;voluntario nun início retirase a
A resposta dos veciños non se
apoio á instalación queimadora
fixo -agardar. Decidiron constide vacas.
sua oferta por mor das afoutas
tairse na Plataforma Anti-inciprotestas veciñais.
neradora, despois dunha asemMais ninguén ·contaba coas oco- ·
rrencias de Diz Guedes, flame- .
blea convocada polos nacionaNon embargantes, o pleno de
listas, suprimindo de camiño toxante novo conselleiro, quen, o
Antas de Ulla aprobou, ao dia
do fin e referéncia partidista.
día quinGe, de'Cide unilateral- seguir:ite do próprio oferecemenmente empregar Sogama non
to, contando os votos do PP e
só para ·incinerar vidros, plásti- .
máis, sorprendentemente, do . Día catorce de xaneiro. A platacos .e tonas de pataGas, senón
solitario· edil socialista., a cesión
forma, -sen per~er .nin· un intr~
c.onvoca unha; manifestación~ As ·tamén'vacas tolas e mortas. Pede terreas para a construción da
nave queimadora.
_·catro da tarde preto de oitocenro Xavier Varela, o arroaz de lutas persoas berran abondo anom e de Antas, ainda non se
xadas na praza do Concello de
apercibiu da nova situación cre"Senón a quixeron en Touro, por
algo será" escóitase coma un reada, e, en declaracións do día
Antas. Semella numerosa a retrouso forte e teimudo nas a capresentación monterrosina na
dezanove de Xaneiro, seguia a
da paso máfs frecuentes converprotesta, o que, nun país doente
insistir en que o seu concello
sas sobre o tema dos antunos.
de localite aguda, xa é asunto . aloxaria confiado o lugar das inAntonio Gato Soengas, rexidor
para a descalificación. O alcalde . cineracións. •
':· \:,,..~~i.. i t.;tr' •jf{'\..l' .. (1."' ,t),·1 '.ib
"~f~1:L -: ~:~ ,'i. ".•..~- 'r·1\ -2-:.~~·
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Colómbia queda
co 6% da coca

Escravismo
norteamericano
en México

TASIO/GARA
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Témese que aestrada impida aescorrentia das augas eprovoque inundacións como as de Bertamiráns OPP de Carballo queda

Os viciños de Brión demandan
un cámbio de trazado da.via rápida Santiago·Noia
A vla rápida Santiago-Noia
atravesará o corazón de Brión
dividindo o concello en duas
partes. Os viciños consideran
que, tal e como aparece otrazado no proxecto, ademais de
supór unha barreira artifical
que atravesa a zona de maior
crecimento urbano, non ten
valorado o impacto ecolóxico que suporá e moito menos as futuras repercusións.
A obra non prevé saidas para
as augas de escorrentia polo
que se temen inundacións
como as ocorridas en Bertamiráns. A proposta que apresentan é un trazado alternativo.
O trazado alternativo que propoñen os viciños é baixar a via
rápida ou autovia pala saia dun
monte próximo , a unha distáncia mínima de calquera núcleo

que perdería consisténcia cunde povoación de 3 quilómetros.
ha obra destas características.
Pablo Meira, membro da coorDesde a própria alcaldía prodenadora explica que esto "provocaría menos impacto urbano
mociónase .o concello como
e social e revitalizaria a parte . "Cidade no xardín", pero un trazado con viais de 16 metros de
alta . Diste xeito, o concello
quedaria perfeitamente conecsección, aos que haberia que
sumar os ·so metros de zona
tado e integrado".
áfectada, a ambos lados da esO proxecto actual non ten en
trada, obrigarian a mudar esta
conta que Brión é un dos canceconcepción.
llos de maior crecimento urbano
da comarca compostelana, xunDesde o BNG de Brión coincíto con Ames e Teo e que con
dese coas demandas da cooresta obra construiríase un muro
denadora e coma e,les, teñen
artificial que dificultaria o seu
apresentado alegacións ao pronormal desenvolvimento. Un
xecto. Xesús Pena considera
muro que pasaria a menos de
que a via rápida ou autovia
100 metros do coléxio.
-ainda non se ten definido a sua
consideración- ten ese trazado
A apresentación do proxecto
para poder facilitar a futura co·coincide coa elaboración do
nexión co parque industrial que
Plano Xeral Urbano, baseado
se prevé ubicar no monte Perros. Precisamente a área máis
nun modelo de área residencial

densamente povoada e mellor
conservada do concello .

Escorrentía
Meira considera impreciso o trazado proposto, porque non vai
acompañado dun estudo da estrutura hidrolóxica da zona. Unha parte importante dos pluviais
desaugan na ampla zona de turbeiras sobre a que se asentaría
a autovía, o que provocaria
inundacións se non se teñen en
canta alternativas de desaugue.
Ao deseqúilíbrio nidrolóxíco, o
membro da coordenadora engade o impacto ambiental, xa que
a obra acabaria cunha das prin- ,.,.cipais riquezas naturais da zona, o bosque de galeria que se- ·
gue o curso dorio Pego, afectado de cheo polo proxecto. •

Quer converter ocentro da cidade nun espazo para viver, mercar e desfrutar do tempo de lecer

OConcello de Ferrol
cambiarGlle o rosto ao Bairro da Magdalena
4* P. BERGANTIÑO
1

O actual centro de F~rrol, o bairro da Magdalena,
biará axiña de aspecto. O Go~rno Municipal ultima un plano e reabilitación de vive'ndas e de acción urbanística que converti á esta zona nun espazo axeita o para residir, o comércio e o tempo de
ócio. Os dias 26 e 27 de Xaneiro
explicou a sua intención nunhas
xornadas nas que representantes de Vitória-Gasteiz, Compostela, Porto e Allariz explicaron as
respeitivas experíéncias de recuperación arquitectónica.

caf

A Magadalena é un bairro histórico de Ferrol cuxo desenvolvimento se corresponde co primeiro medre da cidade, no século XVIII, a raiz da construción
dos arsenais. O seu valor arquitectónico fundamental é o. trazado en cuarteróns, ruas paralelas
que hoxendia constituen o centro da cidade e que teñen, segundo destaca o concelleiro de
Urbanrsmo, Xosé Lastra, grande
potencialidade tanto a nivel económico como social.
O bairro da Magdalena non estivo protexido até o 1984, ano no
que foi catalogado por Património como conxunto artístico. "lso
permitiu paralizar o seu deterioro pero non supuxo a posta en
marcha de políticas activas de
reabilitación, un aspecto que
quer vir atender o plano elabo-- rado polo Concello de Ferrol",
explica Lastra. O obxectivo, engade, "é facer un tratamento específico do bairro desde dous
pontos de vi~ta, o da protección
pero tamén o da reabilitación

en minOJia por un conflito
de intereses económicos
Dous concelleiros da equipa
de governo deixaron en minoría ao PP de Carballo ao votar
xunto con socialistas e
nacionalistas levar a pleno o
debate sobre catre ~convénios
urbanísticos. Socialistas e
tránsfugas -por seren apartados dos seus cargos polo alcalde- apoian a instalación
dunha área comercial promovida por Eroski, ainda que
non se pudo demonstrar que
haxa presións ·sobre estes
- dous grupos. Os
nacionalistas, pola sua banda,
mantéñense á m·arxe, ainda
. que non se opoñen a que a
cuestión se debata en pleno.
O alcalde da localidade, ·Manuel Varela (PP) queda en minoría, ainda que non se prevé
unha m·oción de censura porque ps naGionalistas, segunda
forza tras o PP, non aceitarían
tránsfugas no seu governo.+

Tala furtiva das árbores
emblemáticas
do ourensán parque
de San Láza..O

O Bloque denunciou que a
adxudicatária do estacionamento baixo chan do
parque de San Lázaro está
a levar a cabo unha tala indiscriminada de árbores
dunha das principais zonas
verde no centro desa cidade. Un cedro figura entre as
Peonciliz:ación
árbores taladas, nunha operación celebrada case na
"É un plano glo"clandestinidade", xa que
bal que ten como · _ · se realizou ás sete da
ponto de partida
mañá. O c~ncello, cando
á xente e que
anunciou proxecto de es. quer potenciar a
tacionamento, afirmou qe
Magdalena como
os cedros terian unha atenespazo de resición especial, por iso os nadéncia, pero tacionaltstas temen que se inmén comercial e
cumpran ·outras condicións
de ócio", engade
da concesión.•

o

A rva Magdalena está formada por fennosas c~sas, coma· esta do século

dos aspectos que foron deteriorados polo paso do tempo e a
falta de actuacións concretas".

XVIII.

tas que se repartirian en seis
anos. "Agardamas que esa promesa se plasme nun prazo curto
ae tempo en convénios concretos", di Lastra que sinala que este
orzamento iria destinado tamén a
recuperación do Ferro/ Vello, núcleo máis antigo da cidade.

O Governo municipal redactou
un primeiro esbozo do plano
que inclue unha rigurosa análise
do estado. actual da Magdalena.
Antes da sua aprobación oficial,
Desde o Concello calculan que o
o Governo municipal abrirá un
plano tardará un ano en ser aproprazo para receber suxeréncias,
bado oficialmente. Daquela o Gooutro de alegacións e necesita
verno municipal abrirá unha oficina
tamén contar cos informes prede reabilitación co ánimo de "seduceptivos da· Consellaria de Orr
denación Territorial e da Direc- , cir e incentivar aos proprietários
para que reabiliten os imóbeis e
ción Xeral de Património.
oferecer aseroramento en cando á
concesión de axudas. Queremos
Ademais do financiamento municipal o concelleiro de Urbanismo ·que a xente con menos recursos
poida optar a unha maior porcenlembra que Xosé Cuiña, titular da
taxe de axudas, cifra que poderla
Consellaria de Ordenación T errisumar até un 75% do custe total
torial, ven de pr9meter unha inversión de 3.000 millóns de pese- · da obra", comenta Lastra

o concelleiro. Isto explica que o
documento analise, ademais do
estado de conservación e usos
dos edifícios, as
posibilidades de
peaonalizar algunhas ruas, a
situación_actual
do tráfico ,ou o
, nível de actividade comercial que se dá na zona. Un chequeo minucioso -sete tomos- que inclue tamén fichas personalizadas de cada vivenda, habitada ou sen habitar,
e unha catalogación segundo o
seu valor arquitectónico e patrimonial.
As xornadas que ven· de celebrar o Governo municipal de Ferro! os dias 26 e 27 de Xaneiro
tiñan un triple obxectivo: dar a
coñecer o plano de reabilitación,
pero tamén achegarse á realidade histórica, artística e cultural
do bairro e amasar as experiéncias de reabilitación neutras cidades e vilas. Foron inauguradas polo alcalde Xaime Bello
(BNG) e participaron .diferentes
especialistas .so urbanismo, .arquitectura e história.+

Dezaoito mil millóns para
parchear o Plano Mega
Unión Electrica Fenosa,
Barras Eléctricas Galaico-Asturianas {Begasa) e Distribuidores de Enerxia Eléctrica de
Galicia (Apyde) recebarán da
Xunta e das deputacións
9.000 millóns de pesetas nos
vindeiros cinco anos para "tratar de superar as deficiéncias
do subministro-eléctrico". O
convénio que en breve asinarán ambas partes ascende a
18.000 millóns, ainda que a
outra metade será aportada
pelas compañias eléctricas.
As deficiéncias no subministro
agraváronse a causa do mal
tempo que provocou que, por
exemplo, boa parte da Mariña
luguesa quedara sen luz na
noite de fin de ano, con
perdas importantes no sector
da hostéleria. Alcaldes populares de vilas afectadas amósaronse dispostos a reclamar
ás eléctricas. Segundo a Xunta son só "deficiéncias" tras a
aplicación do.plano Mega de
electricación do rural.•
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Proxecto autoritário
. MANUELCAO

Sen chegar ao primeiro ano triunfal da maioria absoluta
aeadada polo Partido Popular nas eleicións ·de Marzo de
2000, .podemos ver xa con cerra nitidez cal era o pro~ecto
oculto <leste partido. Un retorno ás fontes e formas de governar do franquismo é perfectamente detectábel nas diversas actuacións postas en marcha. ·sen embargo, desde o
' último trimestre de 2000 están a xurdir problemas contínuos que dificultan a acción de governo e empezan a es tallar os conflitos ·derivados da presión contra os poderes do
Estado (xudicial e lexislativo) e a reacción dos contrapoderes (bastante febles, por cerro) que a sociedade civil española ten a princípiÓs do novo milénio .
A sucesión de difkuldades (vacas tolas, Tireless, indulto masivo, uránio, funcionários, etc) tende a producir respostas
erráticas pero autoritárias seguindo aquel modelo de "matar
moscas a cañonazos" dando unha imaxe diante da cidadania
de que o govemo actual é máis un perigo para as suas próprias vidas que· unha fonte de solucións para o inevitábeis
problemas que xurden en toda sociedade moderna e democrática. Parecia que a capacidade para criar conflito de baixa
intensidade que serian utilizados para demostrar a capacidade
de solucionalos bastaría para detentar a iniciativa política
contando cun grupos opositores divididos e cada vez máis
alonxados das fonte de poder mediático, in titucional e cr
cial. Mais, nas sociedades modernas e internacionalizadas comoa española aparecen problemas de tip económico e
cial dos que ha re pondero govemo de tumo. A confirmación deste diseño na actuación política do governo Aznar tá probada ao observar corno este partido tende a eludir responsabilidades próprias culpando á OTAN, aos militares, ao
tribunais, á Unión Europea, á CCAA, aos cidadán , aos
consumidores, aos gandeiros, ao PNV, aos nacionalismos, ao
govemo anterior de 1996, aos ecoloxi tas, ao meios de afectos, etc. Non é difícil imaxinar qué pasaria co asunto das vacas tolas no periodo de acoso e derribo ao govemo ociali ta.
Probabelmente, as abundantes tertúlias televisivas da época
(desaparecidas de súpeto) conducidas por calquer Hermida
aparecerian da mañá á noite cunha vaca no plató, cun camiceiro e un cociñeiro impactando á audiéncia supermillonária
e abrigando, babeo as imprecacións dos tertulianos e da audiéncia, a comer en público carne do xarrete aos ministros e
achegados socialistas e nacional.istas declarados culpábeis
diante da opinión pública por tan desgrazado asunto. A presión sobre a cidadania seria tal que non había descartarse o
linchamento dalgun despistado. No contexto actual, todo esto sáldase coas contínuas racións que se zampa a todas horas
(ao menos na televisión) o ministro Arias Cañete e na ocultación e protección dos erros cometidos pola ministra de Sanidade. Até o próprio Presidente da Xunta de Galiza entregou a cabeza dun Conselleiro que non é máis irresponsábel
que os dirixentes do Governo Central.

O ministro para as Administracións Públicas, Mariano Raxoi defendeu as teses do Governo e invocou a seperación de poderes para
· xustificar que o Pa rlamento conxelase o soldo dos funcionários.
x., CARBALLA

Rexeitou cumprir un acordo
pero evitou modificar alei que abrigaba oseu acatamento
.

.

Afalta de previsión do Governo
central motivou o fallo ·sobre os
atrasos dos funcionários
-0-H.V.

e os 400.000, segundo quen realice as estimacións.

Resposta do Governo

O Governo central decidiu inO ministro para as AdministraTodas as Administracións públi- · ción Públicas, Mariano Raxoi
cumprir un acordo que vencas, incluidas a galega e a municellaba ao Executivo e aos
amparou a conduta do Governo
sindicatos no referente á sucipal, están abrigadas por este fade obviar o cumprimento do
ba salarial do persoal da fun- . llo, ainda que o Estado terá que
Acorde Administración-sindicahabilitar partidas orzamentárias
ción ptlblica dos anos 95J 96
tos para o periodo 95-97 no
para afrontar os pagamentos, xa
e 97, pero esqueceu derogar
princípio de separación de poa lei que obrigab1¡1 a acatar
que non se contemplaban nas
deres. Botando man dunha arese·acordo. O resultado é que
transferéncias de recursos ás cogumentación ben enfiada, Raxoi
munidades. autónomas e ás entia Alidiéncia Nacional em'itiu
lembrou que é o Congreso quen
dades locais nos sucesivos Preunha senténcia que abriga ao
aproba os Orzamentos -os
pagamento dos atrasos; O supostos XerÍajs do Estado. Por
mesmos que incluen a conxelaGoverno apresentou un reoutra banda, tod.as as comunidación salarial- e que o Lexislativp
curso, ainda que só prospedes autónomas terán que aplicar
non pode estar condicionado
rará se intervén o Supremo.
a suba, incluidas aquelas que no
polos acordes do Executivo.
seu momento desobedeceran ao
Cando o Partido Popular cheGoverno central. e aplicaran increContra o argumento de Raxoi xa
gou ao poder en 1996, ,decidiu . mentas aos seüs funcionários, xa · se blindar·á Ji ·s enténcia,. que
que 6 "aumento das retribucións
pasar por alto o "Acordé> Admi;aínda está máis matizada que
nistraeión-sindicátos para o pe- . produóírase nos ·complementos
as palabras do mini~tro. Segunsalariais e non no soldo 'bas~. · ·
riodo 95~97 sobre _condic.ión~ . de
do o fqllo, o 'cumprimento da lei
traballo na fun_ciqn púb!ica'~, ·q'ue
o~riga a toob_s_
,. Executivo e Le~
determinaba os incrementos saDescofiécese de ond's proc~de:.
xislatlvo ihcll!idos. Daquela, se o
lariais ·pára ese péiiodo. o novo ~- rán os cartas p~ra Cl.!11.lPtir a senGoverno quéria pasar: por alto o
Governo cenfral decidiu, entro- . téncia, pero o Govérno inforrhou · Acorde, pri_ineiro teriá que ter
ques, 'conxelar o sal~ríó "do _funque ~non dará paso nengun ~té
modificado a: Lei 9/87.
que 'sexa firme e apreseritou un
cionariadó, ' °[~ero pasou por altq
que o rl'.1.enci6nado acordó est(l · recurso de casación na AudiénAdemais de constituir unha
regulado pela L:.ei 9/87 de órga:. ' cia. O recurso é difícil porque o
senténcia dunha absoluta fornos de representación da deter- '. próprio.fqllo es.tab~lece .qúe é . ·m alidadé .e de estar moi ben
minación das condicións de~ tra .irrecurríbel ao tratarse de matéria
razonada, o fallo representa
ballo e participación do personal · de persoal, pero o Executivo ten
unha defensa da negociación ·
certa _
marxe de maniobra. O pre- . colectiva, algo que o Governo .
ao servizo das administracións
visíbel é que Audiéncia ·nón aceipúblicas, un texto que permite á
parece ignórqr -eri base ás
te tramitar o recurso ante o SuAdministración comprometerse
suas priméiras reaccións ante premo. Nese cas0 o Governo . a· fallo-, que foi obvialo e _agar-.
meiante acordes e pac_
tos que
apresentaria un· recurso de.queidar a que sexa firme, na eren~
son vinculantes, tal e como enumera ·a lei, que ademais abriga 'Xa antff este último tribunal. No
za de. que o Supremo acabará
mesmo pediria un pronunciaa negociar a retribución.
por intervir para .afrontar unha
mento sobre a admisión ou non
situación que poderia derivar
da casación e se o Supremo adAnte o incumprimento do Acorde
nun problema de Estado. Conmite a ·casación, entraria a fundo
Administración-sindicatos, CCOO
tad o, o Executivo de Aznar
na cuestión. Só neste extremo
e UGT apresentaron ún recurso
non quedou totalmente á ex-no de aceitar a casación-, o
ante o Supremo, que finalmente
pectativa e xa tr~tou de eninibiuse en favor da Audiéncia
Governo poderia conquerir un
frentar ao fu·ncionariado co
Nacional. Ágora, este tribunal vén
triunfo e en realidade moitas fonresto da cidadania por mor dun
tes ven factíbel un fallo favorábel
de fallar a prol dos sindicatos e
problema criado por el. Neste
estabelece que a Administración
se se admite a casación. De tosentido, os sindicatos lembradeberá indenizar ao funcionariados xeitos, e ainda que os praron que estes pagamentos tedo pelas subas salariais non dezos legais son breves, prevese
ri an que terse producido no
sembolsadas. A cantidade a pacerta demora do Supremo na
pasado e o único que fixo o
gar obscila entre 260.000 millóns aceitación a trámite do recurso: · Governo foi adiar o problema.•

'A sucesión de dificuldades

J'

(vacas tolas, Tireless, indulto
masivo, uránio, funcionários, etc)
tende a producir respostas
·erráticas pero autoritárias
seguindo aquel modelo de 'matar
....,
'"
moscas a canonazos
1

•

Dunha parte do proxecto autoritário ternos coñecimento
aqui sendo o modelo Baltar o máis aproximado e exitoso.
O que pasa é que Ourense non é Espa,ña que, ao menos en
determinadas zonas, ainda estrapexa. E <loado governar unha sociedade envellecida e sometida facendo de governo e
oposición ao mesmo tempo pero sen responsabilidade própria sobre o que ali poida acorrer pero é máis complicado
reproducir tal esquema no conxunto de España. A socieda~
de de hoxe non é igual á do franquismo e ainda que se
controlen todos os meios de comunicación e as principais
empresas sempre aparecerán problemas, vias alternativas, o
boca a boca, a influéncia exterior, etc. Salvo que se supriman as eleicións e as liberdades básicas será difícil implantar eon éxito tal proxecto autoritário mais, iso si, perderase
tempo, recursos e enerxias en anular tales iniciativas.•
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AVE
Vigo· Porto·Madrid.
1

A alternativa ferroviária Vigo·Porto-Madrid non naceria fro_
ito do afán de estruturar o trá1. fego polo camiño de ferro do
Sul de Galiza através de Portugal, senón que seria
consecuéncia do illamento da
cidade de Vigo. Segundo o
plano de Fomento, a conexión
desta cidade con Comp<>stela
está condicionada pola mancinación ferroviária do Eixo
Atlántico. Un exemplo é que
os novos deseños colocan a
Vigo a noventa minutos da Coruña e, sen embargo, segundo
os planos para construir. a alta
velocidade entre Vigo e Porto,
só estará a sesenta minutos
do Porto, cando Vigo é un
ponto equidistante entre esta
cidade e A Coruña.
•

1·
1
1

Fomento pretende empregar unidades convencionais do Talgo para boa parte do seu proxecto de alta velocidade na Gali:r.a.

DELMI ÁLVAREZ

1

Penaliza oEixo Atlántico, .illa aLugo erenúncia áalta velocidade

O novo plano ferroviário aboca a Galiza a duas
conexións coa Meseta, por Ourense e Porto
que pasar forzosamente por Santiago e Ourense. Asi, só as cidades da Coruña e Ferro! poderian
incorporarse a este tre_n. Vigo
quedaria tora.

*H.V.

O plano ferroviário anunciado
polo Ministério de Fomento renúncia á alta velocidade entre
A Coruña e Madrid, ao situar a
vlaxe en tres horas e média,
desbota a conexión ~ alta velocldade de Vigo coa Coruna, illa
a Lugo e aboca a Vigo a chegar á Meseta através de Porto.

O que un tren de alta velocidade conecte A Coruña con Madrid, pasando por Santiago e
Ourense pode outorgar certo
grao de competitividade ao A VE
galega porque as tres cidades,
A Coruña, Santiago e Ourense,
suman povoación suficiente como para conquerir unha elevada
frecuéncia de
tránsito. Outra
cuestión é a velocid ade. Seria
necesário que o
tempo de viaxe
entre A Coruña e
Madrid fose de
tres horas, can. do o proxecto
actual contempla
un tempo de traxecto de tres horas e cuarenta
XX minutos.

Estabelecer duas vias ferroviárias de velocidade alta para a
conexión
con
Madrid,
unha
desde A Coruña,
Compostela e
Ourense e outra
desde Vigo e
Porto, resulta unha opción a considerar,
pero
· cómpre ter en
conta as implicaci óns negativas
na estruturación
do país.

O tren galega

~ei~~i~~~ed~e~~~

ten velocidades
do século x1x e
Fomento
prometeu un ·
do século xx1,
isa significa
que no século
8StivemOS .
Sen tren

ñado por Fomento
ten ben póuco de
Ainda que nese
alta velocidade.
esquema Vigo
Só hai un treito
queda. marxinaque cumpra nomido, a conexión
nalmente os referroviária desta
cidade con Porto
quisitos, o de Sanatravés da alta
tiago a -Ourense.
Esta última cidade
velocidade pode
quedaria, ade·
ser unha opción
mais, a tres horas de Madrid, de
razonábel para ir a Madrid, ainda que situaria a Vigo a tres homodo que a entrada do AVE no
país produciríase através de Ouras e média da capital do Estarense e en dirección a Campastedo; Incorporar a Vigo .ao AVE
la. Con este esquema, de Galiza
proxectado através de Portugal
só poderia partir un tren de alta
permite a esta liña acumular povelocidad~ e _g_ §EJU.. itin~ráljQ J~~lC! , -~ yo?ció_n ~ufi_ci~Dte .C.9.ITJQ para ta,
,..,
. ;..:...,"
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Quizais o modelo máis acaido
ás necesidades do país é o
proposto pota UGT. O mesmo
baséase en trazar unha via dobre férrea de alta velocidade en .
forma de L entre A Coruña e
Oúrerise, de forma que'pasase
por Compostela, Pontevedra
-que nos outros modelos queda illada- e Vigo. Esta proposta, xa coñecida, permitiria o
maior número de frecuéncias
para conectarse con Madrid e
aproveitaria o tráfego interior,
sobretodo o do Eixo Atlántico.
A alta velocidade da UGT completariase cunha conexión rápida de Lugo con Ourense e de
Ferro! coa Coruiia, ademais de
entroncar Vigo co ferrocarril
portugués.

.

mén acadar intensas frecuéncias con Madrid e con Lisboa.
O panorama d~buxaria duas
saidas: a Norte e a Sul, pero
marxinaria o Eixo Atlántico e a
· Lugo. De prosperar o plano. ferroviário de Fomento, cubrir os
cento cincuenta quilómetros
desde A Coruña e Vigo significaria empregar unha hora e trinta minutos e Lugo quedaría a
unha hora de Ourense, cando
as duas cidades están separadas por noventa quilómetros.
Outra cuestión é a relativa á velocidade. Fomento só promete
alta velocidade "entre Santiago e
Ourense, ainda que os dados
que aporta non oferecen dema- ,
siado crédito, ao indicar que o·
tempo de traxecto entre ambas

cidades será de vinte minutos
para percorrer os máis de 130
quilómetros que distan únha da
outra. Semellante tempo _
obrigaria a velocidades punta superiores ?OS 350 quilómetros por hora. E dicer, non seria alta velocidade, senón que superaria a
mesma e constituiria un caso
único no ferrocarril comercial.
Nese modelo de alta velocidade
-segund9 a definición do Governo central-, ademais de acadarse teoricamente esas cotas no
treito de Ourense a Santiago, só
se chegaria aos 350 quilómetros
a partir oe Zamora. Dentro da
Galiza a velocidade média nunca chegaria aos douscentos quilómetros por hora e entre Ourense e Zamora a velocidade seria
de 140 quilómetros por hora.•

O alcalde de Vigo e en xeral tod9s os grupos da corporación
municipal exixiron unha conexión directa entre Vigo e Ourense a alta velocidade. Ademanda pretende evitar dar unha volta por Compostela para chegar
a Madrid. Mália que Fomento
aceite esta proposta, Vigo non
quedará unido con Madrid por
alta velocidade na mesma medida que Compostela porque esta
última cidade sumará o tráfego
procedente da Coruña, o que lle
permitirá aumentar as frecuéncias con Madrid mentres Vigo
terá que reducilas.

11
1
1

1
1

En troques, se o modelo
ferroviário galego consolida
un corredor da Coruña a Ourense, pasando por Santiago e eludindo Vigo, a conexión
viguesa por Portugal pode
constituirse nunha alternativa
se se subsanan os erros que
penalizan o Eixo Atlántico e
que illan a Lugo. As
correccións consistirian en
estabelecer unha alta velocidade ent.re .A Coruña e Vigo e
uriir ·Lugo con Ourense
através.dunha via rápida.
Tanto o modélo da UGT como
·o de Fomento -impulsand.o '
tSméh D Eixo·- AtlántiCo e
incrementando á velocidade
entre Oürense e Zamora- poden constituir solucións ás
necesidades ferroviárias do
país, pero terian efectos diferentes.-A fórmula da UGT é a
que m.ellor estrutura interiormente o país, a de Fomento
-mellorada-, coa conexión de
Vigo con Porto, non seria tan
integradora pero permitiria a
consolidación das relacións
entre a Galiza e Portugal, xa
que o AVE a Porto tamén che1
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BBVA eBSCH son reticentes áliberalización de créditos apequenas empresas

O.capital financeiro esp~ñol ·
~tranca _
a recuperación económica de .Venezuela
bel se a OPEP mantén a sua estratéxia e se os outros exportadores, os governos e as corpoO .sistema financeiro privado
racións influintes se convencen
de Venezuela -no cal o capi.:
tal f:!stranxeiro español (BB- · de que a estabilidad e de ·prez os
VA
·es·c H} representa a a un níVel razoabel é a meUor
maioria- manifesta-se ·reti- ·opción do 'mercado:
*RAMÓN MACEIRAS

e

cente ao reaxuste favorábel
dos intereses activos e· pasivos e á ·liberalización do crédito pára as pequenas ·e me;.
dianas ·e mpresas,
tanto'
que concentra as suas preferéncias nos grandes cl~entes.

en

A economia venezolana, como
un· todo, logrou -superar ós níveis
dunha recesión profunda que se
estendeu até o último trimestre
de 1999. Todos os observadores
e analistas concordan en que este ano será de recuperación pronunciada, que se estima entre 4
e 5%; a declinación do impulso
inflacionário -de 20% en 1999 a
13,4% en 2000 e a menos de
12% probabelmente no 2001- ten
como efeito a ruptura das expectativas proinflacionárias, o que
contribue a fortalecer o movimento de recuperación económica.
A estabilidade de prezos propícia a actividade económica, o
que está fora de toda dúbida. En
Venezuela é posíbel lograr esa
estabilidade no curto prazo e reforzar os factores de reactivación. O suposto principal para a
realización desa posibilidade é a
estabilización do sector externo
da economía. Neste xeito semella haber dúbidas por parte de
observadores, analistas e axentes, xa que a base daquela estabilidade é a frotación dos prezos
do petróleo dentro dunha franxa
sustíbel, que permita conciliar as
posicjóns de exportadores e importadores_ de pe_tróleo. lso .é viá-

rar a situación fiscal, ainda que
persiste a debilidade tributária do
sector interno e se amplia a influéncia do ingreso petroleiro no
cadro financeiro do Estado.

Hai que considerar-de modo diferente a existéncia de signos preoA bOnanza dos prezos petroleiros,
cupañtes na ·situación económico-social do p_aís. Dous sectores
ainda con recortes de produción,
da·economia real -agricultura e
permitiu o fortalecemento do secindústria manufactureira- non lotor externo: a conta corrente da
graron atinxir níveis significativos
b~lanza de pagos mostra saldos
de recuperación; a construción,
positivos cuantiosos, o ingreso de
se ben acusa un movimento
divisas (as compras do BCV o
emen<ente cara níveis positivos,
ano 2000 totalizaron 22 millardos
ainda padece a recesión econóde dólares, contra 15 millardos en
mica, o mesmo que o turismo
1999) perniitiu atender ademanGabriel Jaramillo, responsábel do BSCH
(parcialmente secuela da traxédia
da do mercado, honrar plenamenen Améñca Latina.
de Vargas) e outros servizos. O
te o ~ervizo da déveda externa,
elevar o nfvel das reservas do
desemprego formal baixa moi
orientación da política c~mbiária,
Banco Central até 16 millardos de - moderar a depreciación do tipo de
lentamente, mentres se amplia a
significazón da ocupación infordólares e acumular no Fondo de
cámbio (8% o ano-pasado) e eviEstabilización Macroe_conómica
mal. A insuficiéncia ou inexisténtar flutuacións inconvenientes, o
· un monto de 4,5 millardos. de dócia de ingresos regulares agóbia
que contribuiu á declinación da inlares. Tamén permitiu, baixo a
flación. Tamén-foi posíbel mello- _ a un numeroso sector da povoación e afecta a demanda de bens
e servizos do mercado. O salário
R.--\!\lÓN M .KEIR.--\S
míni.mo non é suficiente para satisfacer as necesidades vitáis da
família débil e hai resisténcia para a reposición do poder adquisitivo dese salário. Persiste a apreciación do círculo restritivo salário-emprego, no sentido de que
A macroeconoJilia; polo xeral, mostra pontos débeis. As variábeis
hai que aumentar o emprego pamacroeconómicas, pola sua própria índole-; mostran movimentos e
ra mellorar os salários; pero se isresultados globais; outros indicadores -microeconómicos, sociais, de,
tos non mellaran o mercado non
sagregados sectoriais ou subsectoriais- permiten ·coñecer algo máis
se recupera e o emprego -non se
dos procesos reais, de tal modo que uns _e. outros poden proporcionar
facilita.
A multiplicación de microunha visión dos suces0s. que sé. aproxime á. realidade observada. A
ernpresas como me,dida de emermacroeconomía, ademais, no seu alcance convencional, non revela
xéncia quizais sexa unha posibiliinteir¡miente os efeitos· dos procesos económicos no benestar social;
dade de alívio da desocupación.
os indicadores cÍe de5envolvímento humaría das Nazóns Unidas re,
flecten mais aquilos efeitos; sen embargo, para o exercíeio das políti,
Os pequenos e medianos emcas de curto prazo o coñecemento das variacións macroeconómicas,
presários enfrontan as dificuldaque teñen características conxunturais, é indispen5ábel. Como é sa,
des de financiamento dos investibido, o curto prazo se proxecta ªº mediano prazo e éste ªº longo pra,
mentos, non só polos elevados
zo, dada a continuidade da vida económiq1. •
intereses do crédito bancário senón pplas exixintes condicións

Sobre a macroeconomia

que se lle impoñen para o seu
outorgamento. ,Sen investimento
privado a recuperación económica non logra suster-se , xa que o
gasto público (motor parcial da
economia e do benestar social)
sempre é ' insuficiente para ese
obxecto. O sistema financeiro ·
privado -no cal o capital estranxeiro representa a maioria- manifesta-se reticente ao reaxuste
favorábel dos intereses activos e
pasivos e á liberalización do crédito para as pequenas e medianas empresas, en tanto que concentra as suas preferéncias nos
grandes clientes. O equilíbrio dese sistema, globalmente consi derado, descansa en boa medida no investimento en títulos de
débeda pública, seguros e ren dábeis, o que configura un círculo operativo moi singular: o gasto
público, incluído o petroleiro, proporciona liquidez ás entidades financeiras: as cales aplican os
seus excedentes monetários á
adquisición de débeda pública;
hai que observar, ademais, que
boa parte do equilíbrio financeiro
privado descansa nos depósitos,
o que permite apreciar o potencial de acción do Estado encanto
ao mercado financeiro.
Non podo deixar de facer referéncia a urí fenómeno que afecta á estrutura da economía privada e a dinámica empresarial
do país: o desprazamento de
capitais venezolanos -formados
en boa medida na etapa pionei~
rada industrialización- polos estranxeiros que teñen os seus
próprios desígnios e intereses ;
asi os empresários venezolanos
poden ser relegados á función
de accionistas min0ritários ou
de xerentes das empresas desvenezolanizadas. •

:-1

Parte do orzamehtó ·muri.idpal decídenó en-asa:mbléas:de bairró .

·Pofto Alegre"labarat6rio·c1a denlocrácia participativ~
Nesta cidade do Sul do Brasil,
os habitantes deciden, directamente, os investimentos que debe realizar o município. O método, poste en prática desde hai
doce anos, é orixinal e coñecido
co nome de "O.P.", abreviatura,
en portugués, de "orzam~nto
participativo".
Cada ano, os habitantes dos
bairros se reúnen en asambleas
de "O.P.". Todo o mundo pode
participar nas mesmas. Nestas
xuntanzas, coordenadas por un
émpregado municipal sen dereito a voto, os viciños deciden en
·que domínios desexan investir: a
"educación"? a "irifraestrutura
viária"? o "aloxamento"? As opcións setecionadas como prioritárias serán dotadas polas maiores partidas presupuestárias.
Os bairros reparten-se , en efeito, o orzamento municipal, en
función da povoazón e do grau
de desenvolvimento "dos foesmos. Asi, os bairros pobres ob. terán, proporcionalmente, mais

. ·.

-· . r~c?J.Jción. .d~,-Hostos :aprpxima- • rios , a financiación da déveda
da áo 30%", explica tria Chamunicipal e os gastos cor'renrao, unha das responsábeis da
tes escapan ás competéncias
._ , OP. "A -GP economiza -ós re-' dé:!'q ue·la . De f~ito, .a OP non
~ cúrsos,··porque ésta tÍ"anspa- - es·t á rexistada na ihstituizón .
rente e dificulta tanto a apariTrátase dunha consulta cidación da corrupción que ésta é
dán respeitada polo governo
imposíbel.. Ademais, a xente
municipal. O éxito do proxecto
séntes·e implicada nas obras
é evidente _e éste aponta mar- ·
que se realizan nos seus rescadamente ao Partido dos Tra-.
pectivos entornos e oferecen,
bailadores (PT), mistura de esfrecuentemente, alternativas . querda, de sacialdemócratas,
orixinais e ademais moito máis
de cristiáns progresistas e de
baratas que as que estaban
sindicalistas. A célula do PT de
programadas".
Porto Alegre foi a primeira en
aplicar este proceso, en 1989.
Unha vez concluído o orzaDesde entón, o PT gañou catro
mento, éste é apresentado, ofiv~ces seguidas, as eleicións
cialmente, ao alcalde. O último
Baino popular de Porto Alegre deseñadq pora reubicar os habitantes da favela.
municipais.
non impón emendas, como sigNunha segunda xuntanza, o
ma as decisións., Tamén ésta
no de respeito a esta forma de
Douscentos município~ brasilei"povo" (é o termo oficial) analisa
escolle os ·seus delegados nos
democrácia directa. Asina-o e
ros pratican actualmente, esta
plenos do o.·P. Estes plenos
diferente~ proxectos. Se. a opprofere-o, ofícialmente, ao pledemocrácia directa. Désde
ción mais prioritária é a educaclasifican os proxectos, preteren
no municipal, independente, en -1999, o Estado de Rio Grande
ción, os viciños deben decidir
o orzamento municipal e nunha
Brasil, do poder executivo mu- · do Sul, que o é do município de
como estruturar o capítulo preetapa ulterior; controlan as
nicipal. Este pleno é o órgao
Porto Alegre, é, asimesmo, gosupuestário destinado á mesma.
·abras e o desenvolvimento covernado polo PT. O governador,
competente para lexitimar o orDebe optar-se por construir unrrectó do proceso de .oferta púzamento proposto e para autoOlivio Dutra, trata de implantar
ha nova garderia ou deben conblica de contrata de servizos.
rizar a aplicación do mesmo. A
comités do PT en todo o terr.itótentarse coa reparación dos loOP implica os investimentos a
rio deste estado, máis grande

e
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·AXu ~ta pede que.se 'fuxa da excesiva dependéncia da extracción'

Ovalor bursátil de Pescanova multiplicase por mor da crise gandeira
A grave queda do sector cárnico por mor da enfermidade
das "vacas tolas" provocou
xa a reacción dos mercados
diante do futuro dos produtos
alimentários. A bolsa afundiu
os valores da principal rede
de restaurantes especializados en hamburguesas de vacu n, McDonald's. Ao tempo,
as accións da galega Pescanova multiplicaron por 150 o seu
prezo no primeiro mes deste
ano. Ainda asi, a Xunta de Galiza advirte dos moitos cár.1bios que debe sufrir a pesca
para "se adaptar ao futuro."
1

atapar en breve todo o -mercado
- animal terrestre, tal e como admitiu incluso o presidente do governo galega, Manuel Fraga.
Para o secretário nacional do ·sindicato CIG mar, Xabier Aboi, non
existe unha política axeitada por
parte da Xunta para tirar os gañas
necesários da pesca. "A orde de
Europa baséase en que sobran
barcos en Galiza pqrque Holanda
e outros países do norte querer!
aproveitar a sua actual cota de
mercado. O PP, en troques de
negarse a apoiar estas medidas,
esquece os intereses do seu país
e vende unha parte importante do
seu tecido produtivo."

O director xeral de ~struturas
pesqueiras e mercados da Xunta, André Hermida, recoñeceu a
necesidade de mudar o tradicional sistema pesqueiro galego.
"Debemos ir cara a un modelo
caracterizado pola produción de
produtos con alto valor engadido
e fuxir da excesiva dependéncia
da extracción", explicou durante
a reunión do foro comunitário de
Pesca, celebrado o pasado Sábado, 27 de Xáneiro, na cidade
escocesa de lnverness.
lma.xe dun conxelador an"Ostreiro, normalmente usado polo frota de Pescanova.

Para Hermida, a situación actual
do sector, caracterizada palas
dificuldades de chegar a un
acordo para seguir a pescar no
banco sahariano e con posibilidades de novos problemas para
a frota neutras zonas do planeta,
exixe unha reconversión consensuada. "Todos os implicados,
desde os profesionais da pesca
até os responsábeis institucionais de Galiza, España e Europa
debemos ser conscientes de
que cómpre urxentemente unha
diversificación desta indústria."
O anúncio desta suposta crise da
pesca contrasta co comportamento dos mercados bursátiles
nos últimos días. A crise do gando vacun preocupa tamén os investidores, conscientes de que
os problemas xurdidos a raíz das
sospeitas de doenza das "vacas
tolas" variarán radicalmente a
dieta dos consumidores. A aposta de futuro da bolsa pasa polo
peixe, se atendemos á incríbel

progresión de Pescanova, que
pasou de cotizar as suas accións
a 1o euros a finais de 2000 a
vender os seus valores por 23- o
Luns, 29 de Xaneiro. A suba da
empresa pesqueira viguesa choca coa imaxe de McDonald's, que
se descalabrou na mesma medida

A.N.T.

e durante as mesmas datas.

cunha posición estratéxica imellorábel para aproveitar as novas
Futuro entullado
- posibilidades para o peixe que
se abrirán nos próximos anos. A
Como apontaron en diversas - necesidade de compensar-a perda de proteínas provenientes da
ocasións responsábeis sindicais
carne de vaca e os problemas
e patronais da pesca galega nos
de salubridade cos que se vai
últimos meses, Galiza canta

C.

O armador Fernando Abal explicou o engano que se utiliza habitualmente para tirarUe lexitimidade á pesca en nome da conservacion aos. recursos marinos. 'Os
p_escadores son cultivadores de
peixe, non esquilmadores. Quen
fala de que a pesca debe ser reducida, non entende que só cando se captura, se rexeneran os
bancos" .. Abal critico u a falta de
interese da UE no sector, en contraste con outros países. "Non se
entande que non se chegue a
acordos dignos con vários estados para pescar nas suas águas.
Hai moitos países que trocarian
os seus bancos por investimentos na sua indústria. lsto seria
bon porque aument9ria a riqueza
dos pescadores e máis dos territórios nos que se captura."• ·

LORENZO

Hamburguesas de peixe
Moitos chamaron tolo a Xosé Femández López
cando ideou o sistema de ultraconxelado para
poder capturar peixe a moita distáncia dos por,
tos galegos. Ao igual ca o seu irmán Antón en
Zeltia, a famflia de Xosé recolle agora con fa,
chenda os froitos da audácia do seu parente.
Meses atrás, a filial de Zeltia, Phanna Mar,
conseguía o éxito grácias aos seus experimen,
tos con produtos mariños na cura do cancro.

reti~

Agora é Pescanova a que lidera un novo xei,
to de empresa rendíbel e necesária.

facer negócios sempre bateu contra as
céncias doutros empresários galegos.

O crecimento desta compañia significa un ·
triunfo dunha óptica económica orientada
cara ao país, sabedor da sua tradición produ,
tiva. Os irmáns Fernández López demostra,
ron a sua intelixéncia e capacidade ao apro,
veitaren intelectuais e científicos represalia,
dos polo franquísmo. Este inovador xeJto de

O destino, caprichoso, coloca esoutra cultura
capitalista, a do desprezo a Galiza, no ·outro
prato da balanza. Non se sabe como aceita,
rán os directivos-de McDonalds ter que ne,
goeiar con Pescanova para lanzar unha nova
gama de hamburguesas de peixe que devolva
o público aós seus restaurantes bale iros.•

Pertencen aexplotacións de Rodeiro, OÍncio eOrdes

Aparecen tres novos casos de vacas tolas
O ministro de Agricultura, Arias
Cañete, confirmou o Mércores
31 de Xaneiro a existéncia de
tres novas casos de "vacas tolas" na Galiza, en duas reses de
cinco anos e outra de sete. Con
estes suman doce os casos detectados no Estado, cando até o
momento xa se teñen realizado
~ 4.000 probas.
1

~

s

animais, segundo explicou o
onselleiro de Agricultura, Diz .
uedes, procedian de explotaóns que pertenc~n aos conceos de Rodeiro, O lncio e Ordes.
nha vez confirmados, a Admiistración inmovilizou ás 77 caezas que convivían con elas.

~

~nte a aparición destes novos

pasos, o BNG volveu reivindicar
unha investigación a fundo da situ~ción, que afecte tantcMs ·dife-.s·

rentes vías de contáxio posíbeis
como á totalidade das Comuni-

• Pode comerse con tranquilidade toda a carne de
tenreira que está no mercado?
Pódese, porque o gando
pasa numerosos controis
que garanten que non padece o .rr;ial das vacas tolas
nen outra doenza que poida ·afectar ao ser humano.

• Pero se existe algunha
desconfianza sobre a gara nt i a da carne, que se
pode facer?
Escoller as bandexas que
no seu etiquetado deixen

dades Autónomas. Tamén insistiu na necesidade de que se te-

·ñan presente máis que nunca os
afectados, para os que solicita

compensacións polos custes
que para eles ten a crise. •

Consellos sobre o consumo de carne

.

• Cales son esas partes
que non hai que consumir e que haberia que denunciar si se atopan no
mercado?

• Cal é o perigo real para
os humáns?

clara a sua procedéncia e
onde se sacrificaron. Nas
carnicerias tamén se pode
peder o rexistro de identificación do animal (número de crotal) .

Os miolos, a médula, os
ollos, as amígdalas e os intestinos.

• Pero se o animal está
san, po·r que se fala de
partes de ris_co?

• Cales son zonas as seguras dentro do que agora se coñece?

Porque hai unhas partes
que teñ·en máis posibilidades que . outras de estar
"enfermas" . A fiabilidade
dos test é do 98 ou 99% e
ainda que o perigo sexa
dun 1 ou 2% non convén
arriscarse.
.... " 1;

·~ ~

•.

j

~ . . l'-'

Os músculos, é dicer, a
carne. Collóns, corazón, riles, osos sen médula, língua, morros e callos. E, por
suposto, o leite.
4"'

• ~·

_.,

1

¡ ·-

• E a costeleta?
Están poibidas as costeletas con oso de rese-s con
máis de doce meses. A
carne non ten perigo, na
Galiza os becerros sacrifícanse antes dos nove meses.

• A partir de que idade é
perigoso o gado?
Na prática totalidade dos
casos, o tempo de desenvolvimento da enfermidade
é apartir dos 30 meses.

En Gran Bretaña, os
178.000 casos detectados
traducíronse en 85 martes.
Ademais confirmouse o falecemento de outras 3 en
Franza e 1 en Irlanda. A via
de contáxio está relacionada co ·consumo de alimentos contaminados. Pode
tardarse de dez a vinte
anos en desenvolver a enfermidade. +
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'Saiamos pala porta de atrás
con bolsas
como se
fosemos
clienta~'

•

,

1

1
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Isabel Sefioráns, Maria Xesús
García e Soedade Sampedro,
viciñas de Vilagarcia, decidi,
ron dar a cara o Mércores 24
de Xaneiro para denunciar
nunha rolda de prensa a si,
tuacíón na empresa de con,
xelados ]asmar. Un ano e
medio, un ano, e nove meses
foron os periodos que respei,
tivamente traballaron nesta
empresa arousán. Foron des,
pedidas da mesma cando de,
diciron denunciar a ilegalida,
de dos contratos e os abusos
- que ali se producían. "Chega,
mos a estar agachadas nunha
habitación para que o ins,
pector de T raballo non sou,
bera que estabamos a traba,
llar sen contrato e, en oca,
sións, o encarregado facíanos
sair cunha bolsa da compra
para facer ver que eramos
clientas", sinalan as tres ex
empregadas de ]asmar, que
conta cunha tenda para co,
mercializar os seus produtos.
Os periodos durante os que
traballaron sen contrato van
dos tres aos sete meses. "A
primeira vez que chamamos
á inspección, a persoa envía,
da non tivo a ocurréncia de
ver os sótanos onde traba,
llaban as mulleres sen con,
trato. A Inspección chegou,
nos a enviár unha nota sína,
· lando que non acusaramos
sen probas. Custounos con,
vencelos de voltaran por ali.
Chegamos a debuxarlle un
croquis e, entón, foi cando
detectaron dous casos de em,
pregadas sen asegurar, aínda
que habia máis" ,· con ta Fer,
nando Ramos, de CCOO, en
Arousa. Sinala tamén que,
ainda que con contratos
eventuais, as mulleres i:eali,
zaban tarefas de persoal fixo.
O xulgado do Social declarou
o 15 de Novembro do pasado
ano que os contratos even,
tuais eran fraudulentos, · polo
que afectaba á antigüedade na
empresa recoñecida ás despe,
didas. Asimesmo declarou nu,
lo o despido, aínda que ]asmar
non índemnizou a dia de ho,
xe ás tres mulleres argumen,
tando un bloqueo de contas, e
unha débeda por parte de Isa,
bel, Maria Xesús· e Soedade
de 545.000 pesetas cada un,
ha. Nen elas mesmas, nen
CCOO saben en conceito de
. que, ainda que coidan que se
trata dunha manobra para di,
latar o pagamento das índem,
nización á vez que unha "me,
dida exemplarizante" para o
resto das traballadoras. A re,
clamación desta débeda foi o
que decidiu ás tres mulleres a
denunciar publicamente o seu
conflito con]asmar.•

Ainvestigación Las mujeres jóvenes en España, de Fundación La CaiXa,
recoll-e.as inquen~anzas:- e,· expectatiy~s .qas nacidas tras o68

'E" non son feminista ·pero...'
-0- A. ESTé:VEZ

Personaxes televisivas como
Ally McBeal ou literarias como
Bridget Janes reforzan a men-saxe de que a muller chega ao
éxito no campo profesional e,
sen embargo, está incompleta
e deprimida porque o verdadeiro éxito, o das relacións amorosas e· de parella, non está
conseguido. LB mujer joven en
España, un estudo coordenado .
pola socióloga Inés Alberdi e
publicado pola Fundación La
Caixa, recolle dados e i,npresións que nos achegan ás inquedanzas da povoación feminina herdeira do 68. Emprego,
maternidade, soedade, convivéncia e formación, son alguns
dos aspectos sobre os que
debatiron as entrevistadas.
A falta de modelos positivos, as
contradicións entre o desexo de
traballar e as dificultades para
progresar neste ámbito, a forma. ción como necesidade e a percura dunha identldade que xa non
segue os patróns masculinos son
algunhas das condusións que se
extraen destas entrevistas con
mulleres entre 25 e 35 anos. Ilustradas con dados estatísticos pretenden amasar cales son as inquedanzas da "vangarda feminina" no novo século. Por esta razón e sen ánimo de xeralizacións,
lnes Aiberdi, Pilar Escario e Natalia Matas organizaron grupos de
discusión con "mulleres novas, urbanas, que tomaron decisións importantes respeito as suas vidas,
que comezan a rachar cos lazos
familiares, que viven ou non en
parella, que escolleron traballos
vocacionais, non so profesións
ben remuneradas, e que pertencen a unha certa elite feminina en
canto a estilos de vida".
Alberdi sinala que ainda "existen
profundas resisténcias culturais
que intentan manter ás mulleres
nunha posición secundária e tradicional que, en certo xeito, se
transmite a través dos niéios de
comunicación". A falta de mulleres públicas que sirvan de referéncia e a exibición dos peores .
aspectos da solteria fanse patentes. Así, mália que ·nos grupos
de discusión púxose de manifes. to a resisténcia ao matrimónio
por entendelo como renúncia, os
datos do Centro de lnvestigacións Sociolóxicas sinalan que a
unión "con papeis" continua a ser
a pauta: dominante. As razóns,
variadas: "presións familiares",
"ter tillos", "comodidade" e "avantru<es económicas e fiscais".

í.. .
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Coa sua caso, de Christine Touzeau.

tar problemas de maos tratos.

Fr"stracións e maternidade
"No grupo de mulleres de 25 a 34
anos, que actualmente é o de máxima fecundidade, as que son
analfabetas teñen de media 3, 13
tillos, as que non teñen estudos
1,57, as que feñen estudos primários 1,36 e asi vai descendendo
até as mulleres con estudos superiores que teñen 0,33 fillos de media". Recóllense estes dados no
lnquerito de Fecundidade do INE
do ano 1999, que reflexan unha
relación directa e proporcional entre nível de estudios e a tendéncia
a ter tillos. "Quereríamos saber até
que punto pode dicirse que o frío
Hoxe coma onte; ele Virgilio Giuricin.

'·¡

mulleres que dsexan traballo e
non atopan. "De feito, en termos
libre eleición e das novas restrirelativos, as mulleres están hoxe
cións da matemidade. Non estanunha posición máis precária frenmos seguras de que non sexan rete ao emprego que en 1976. Xa
sultado dunha nova imposición soque entón o 95% das mulleres accial que inclue, ademais da incomtivas traballaban e tiñan empregos
patibilidade laboral, os horários faestá.beisn.
miliares inadecuados, a escasez
de garderias, a falta de apoio insti- _
Frente ao prexufzo dos empresátucional e o desentendimento perrios de que as mulleres con tillos
soal de maridos ou parellas".
"non atinan con traballo", xeralízase entre as entrevistadas a
Non é difícil relacionar a posibilidaidea que quedar preñada equivade de ter filias coa estabilidade do
le a ser despedida. "Agora aqui
emprego. "É preocupante que unnon callen a mulleres casadas
ha de cada catre mulleres entre
porque automaticamente pensan
25 e 35 anos que desexan traballo
que van ter tillos", ou ''tiña unha
non o obteñan", di o estudio, que
amiga que era moi ambiciosa e
subliña o medre extraordinário nos
sempre cando talaba de ter un fiúltimos 25 anos do número de
lio dicia deixareino onde pode pero eu trabal/ar ante todo. Quedou
preñada e perdeu o traballo", son
alguns dos comentários que sairon a relocir nos debates.

Un momento de ·i mpasse
"Eu non son feminista pero ...". Esta é unha frase habitual entre as
mulleres nacidas despois de
1968, segundo sinala Inés Alberdi, que considera que, se ben non
hai unha identificación co enunciado feminista, as xóvenes "asumen os seus compromisos e benefícianse das suas consecuéncias". Pergúntase a socióloga se
é posíbel unha volta atrás na entrada do século XXI nos avances
da muller en todos os campos,
tendo en canta que esta xeración
representa a transición entre o
chamado "movimenfo de liberación da muller" e as que hoxe
adolescentes terán trinta anos no
2015. "Advírtese unha dose de
cansanzo, unha certa falta de metas e un desengado tinxido de irania e humor'', di. Pero pésie a que
as dificultades que poñen en peri-go os contidos da causa feminista, as protagonistas deste estudo
"saben que se dirixen cara unha
sociedade distinta, con prudéncia,
pero co futuro por diante".•

O que si sern.ella condición indispensábel para este grupo de mu. Iteres é que non pode existir convivéncia, senón se teñen ingresos
próprios. "A convivéncia sen diñeiro parécese demasiado ás formas
tradicionais de matrimónio e se re- xeita". Pero non só ten o traballo
un valor monetário. Ademais de
autonomía e autoestima, e como
consecuéncia destas, as mulleres
entrevistadas consideran que ter ·
ingresos próprios é clave para evi. \,"J ¡

dado estatístico é equidistante da
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OConsello da Cultura elabora un informe sobre opertil eas condición$
dos profisionais dos meios de comunicación

Os cativos, protagonistas
·c1o Dia'Mundiaf pola Paz

Xornalista, home, menor de 30 anos e castelán·falante
Escreberlan as r)Otíclas en ga1ego se a empresa estlvera
dlsposta a publlcalas. Amasan disposición para a formación continua. Non están satisfeitos co que se lles paga.
Estas conclusión inclúense
no estudo "Condicións laborais e actitudes profesionais
nos medios de comunicación", publicado polo Consello da Cultura. Ainda que sen
unha fonda anállse e, cos dados extraídos de inquéritos a
profesionals, o informe coordenado por Xosé López e Miguel Tuñez revela que máis de
un 15% dos traballadores da
prensa escrita non teñen contrato e que, nun sector marcado polos salários precários,
24 de cada cen mulleres xornalistas declaran unha nómina que non chega ás cen mil
pesetas.
Ao redor de 1.900 profesionais
de prensa escrita, rádio, televisión, docéncia, axéncias e gabinetes, foron entrevistados para coñecer en que condicións
traballan e que grao de satisfacción acadan. Convértese o
salario no ponto no que se concentran os maiores desacordes. Un 9% de homes e un
24% de mulleres non chegan
ás cen mil pesetas mensuais,
mentres que na categoria de
máis de 300.000, un 22% son
homes e un 8% mulleres. A
maioria dos entrevistados insírense no grupo que cobra entre
cen e duascentas mil pesetas.
A média de pesetas gañadas
nunha hora é de 1.330 para O
home e 995 para a muller.

Agua Fontoira inicia
unha campaña
de solidariedade
con Mauritánia

Miguel Túñez e Xosé López coordenan o estudo sobre xomalistas do Consello da Cultura.

Normas da casa
Sobre o tipo de contratación , os
coordenadores chaman a atención na televisión -un 83% dos
profisionais deste meio exercen
na TVG-, onde un 52 ,5% ten
contrato temporal. Tampouco
nos gabinetes prevalece a estabil idade laboral, xa que só un
25% dos traballadores asinaron
un contrato fixo.

Concentracións e diferentes
actividades nas escolas centraron o Martes 30 de Xaneiro, Día Mundial pota Paz e a
Non Violéncia, na Galiza. Na
víspera, o Seminário de Educación pola Paz, entregaba o
seu galardón Portapaz en
Compostela á xomalista Carmen Sarmiento pola sua traxectória a favor dos colectivos máis desfavorecidos. no
agradecemento do galardón,
Sarmiento resumiu a sua carreira profisional que xa ten
máis de trinta anos. O
premio Contrapaz, que se
concedera ao Círculo de
Empresários de Madrid pola
sua proposta de que as mulleres financiaran as baixas
matemais, provocou unha
surpresa. Manuel Dios, presidente do Seminário, sinalou que recebiran unha carta
do Círculo disculpandose polo "erro", feíto que nunca
acontecera entre os
_distinguidos co Contrapaz.
Asimesmo, Adega subliñou
este dia que os conflitos bélicos deixan tras de si, ·_
ademais das vítimas, millóns
de pesetas despilfarrados en
recursos materiais e en produtos tóxicos.+

Cal é o perfil do xornalista galego? Conclue o informe que, se
trata dun home, menor de trinta
anos, que traballa en prensa
escrita en Santiago e que fala
en castelán. En canto ao idioma, os dados igoálanse: un
50,3% empregan habitualmente
o castelán, pero non quer dicer

que todos sexafi reácios ao galega. Máis de un 88% dos xornalístas galegas considera necesário o domínio da língua
própria e un 85% estaria disposto a aumentar a porcentaxe
do idioma próprio. No caso da
rádio e, pésie a que só un 25%
utiliza habitualmente o galega,
un 95% estaría disposto a empregalo. O dado dá pe para que

os coordenadores do informe
reiteren que a radio é un méio
potencialmente desperdiciado
para a normalización. Sen embargo, os profisionais apelan ás
normas vixentes na empresa
para razoar os usos lingüísticos
do seu traballo e, non en poucos casos, a descoñecer o galega, dominalo deficientemente
e carecer de vocabulário. +

11 IMrfMii1M@i@hlil

O FÍO DA LINGUA

O vaivén do bambán
Que vaivén é unha palabra de orixe galegopor,
tuguesa é cousa evidente s6 con repararmos na
súa composición, que identifica a suave osci,
lación polo seu movemento que vai e ven.
Trátase dunha palabra que tiña unha forma
primitiva vay e vem (podémola aínda ver es;
crita como o vai e ven) e que pasou máis tarde
ao español, que a adoptou coa forma orixinal.

como bambán, bimbán, balambán ou bimbas,
tro, randeeira, trondeeira ou tróndea, e carran,
diola ou carriola._A orixe destas palabras é
onomatopeica, é dicir que o son evoca unha
acción, neste caso a da oscilación e o seu ruí,
do. A cousa é evidente na palabra bambán e
variantes, mais tamén é o caso das fofffladas
a partir do son ran/arrán/carrán.
!

Esa oscilación suave, ese arrolo, é o do apare,
llo de diversión infantil formado por un
asento suxeito por dúas cordas paralelas fixa,
das por riba a un apoio e que os rapace.s e ra,
pazas fan mover para adiante e para atrás, ba,
lanceándose. Xogo que, c<pn distintas va,
riantes e suxeito á ponla dtl.nha árbore,. dun,
ha trabe, etc. se atopa dende hai séculas por
todo o mundo e hoxe é un elemento ii;npres,
cindible nos parques infantís..
-

Naturalmente, móitos dos verbos ·que expre,
· san a· realización da acción estári formados a
partir destes sons (bambear, bambanear, bam,

!

o aparello recibe en galego diversos nomes

bolear, arrandear/randear, carrandear, tarande,
ar, trondear, etc).
O adxectivo bamba, "frouxo", utilizámolo pa,
ra falar dunha corda bamba, que non está te,
sa, que bambea, e os substantivos bamba, bam,
bolla e bamborriña son equivalentes de "pre,
sunción, orgullo" e están evidentemente rela,
donados con bambearse: é o arruallo de quen

vai oscilando ao andar con moita fachenda.
Son numerosos os verbos galegas que expre,
san oscilación. A mais dos xa citados ternos,
por exemplo, abanar/abanear, abalar, acanear
e manear/menear. Abanar tería ·orixe no latfo
vannus "peneira", partindo do movemento de
peneirar. Abalar e acanear poderían -de non
seren variacións sobre o anterior- estar rela,
donados con val (do mesmo xeito que o
francés avaler é orixinalmente "botar para
abaixo") e mais cana (moverse como unha
cana) ou hacanea (da vila inglesa de Hack,
ney) "egua de movemento suave e elegante"
(de O!lde procede, indirectamente, a palabra
galega faca/faca).. E menear é unha transfor,
mación do verbo manear, creado a partir de
man (como ben expresa a danza galega cha,
macla maneo que é acompañada coa. man no
pandeiro) e que está relacionado tamén con
manexar e manipular. •
'

Unha peseta de cada botella que comercialice Agua
Fontoira irá destinada a un
proxecto de cooperación
internacional que ten
cómo obxectivo financiar a
construción de pozos e
surtidores de auga en
Mauri\ánia. A empresa galega e a Cruz Verme/la asinaron o Venres 26 de
Xaneiro na Coruña un convénio de captación de fundos. No acto estiveron presentes o director xeral de
Agua Fontoira, Ignacio Rivera, e a presidenta da
Cruz Verme/la na Galiza,
Maria do Carme
Colmeiro.+

Ocomércio electrónico
xerará un volume de
16.000 millóns no 2002
Segundo os dados do Mercado da Información e as
Telecomunicacións (MITE),
que se vai celebrar en Sillada do 1 ao 4 de Marzo, o volume de negocio do comercio electronico galega o vin- deiro ano chegará aos
16.000 millóns-de pesetas. O
78,30% das empresas con
preséncia en Internet utiliza
a rede para facer publicidade, pero existen outros
obxectivos, segundo o MITE:
un 68,20% pretende informar
sobre os productos, un 58%
captar clientes,_ un 33,5%
pretende vender ~ un 26,20,
recibir pedidos. O comercio
el~ctrónico vai ser o tema
estrela da vindeíra edición
da MITE, que subliña o notábel crecemento deste sector
en todo o Estado.•
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Alguns párrocos presionan aos feligreses como médio para encher as aulas

'Se non estudo Relixión o cura non me casa pola igrexa'
*

P. BERGANTIÑOS

A Confederación de Apas defende a supresión da matéria
de Relixión t'º ensino público
e os representantes da lgrexa
falan dunha demanda masiva.
Que é o que acontece na realidade? Segundo explican .os rapaces, moitos vense ná obriga
de matricularse porque senón
o cura non os casa pola lgrexa.
En Valadares (Vigo) ou en Cee,
por exemplo, os rapaces quéixanse· porque o párroco afirma
que se non estudan Relixión
non os con.firma. Consecuéncia:
non poden casar polá Jgrexa.
Segundo informan diferentes
profesores o _caso repítese noutras parróquias do país nas que
os mozos cúranse en saúde e
prefiren "non tentar ao demo" e
estudar Relixión.
·
O debate sobre a presenza da
matéria de Relixión no· ensino
cobrou novo pulso unha vez que
a Consellaria ·de Educación deu
conta da sua intención de sumar
duas horas semanais á xornada
escolar para poder impartir máis
aulas de Língua e Matemáticas.
Para a Confederación de Asociacións de Pais de Centros Públicos (Confapa) e-as organizacións sindicais, en lugar de aumentar a carga lectiva a solúción
radica en suprimir a Relixión.

Pero á .lgrexa, como era de su:
to é que a Confapa espera que
por, a idea non lle gosta. E
o reaxuste coincida coa a elimimáis, os seus representantes
nación da Relixión, que permitiindican que a demanda por
ria gañar 70 horas lectivas. "Esparte dos pais é masiva. As
tamos nun Estado laico e acondelegacións de ensinanza das
fesional", sinala o seu presidendióceses galegas e ,~ Aso- · te, Xavier' Ramírez:
ciación de Profesores ae Relixión de Galiza que agrupa a T amén os Comités Abertos de
mil ensinantes, sinala que seEstudantes (CAE) peden a retigundo dados da própria Admirada da matéria. "Non é comnistración este curso os país
pre ns íbel como un Estado
dos alunas de centros públicos
aconfesional como o español
-o 94% en Primária e o 71 %
continua a impartir ensinanzas
con carácter relixioso -comenen Secundária e Bacherelatosolicitaron Relixión, unha porta ·Miriam Garcia, representancentaxe que che·g a ao 100%
te estudiantil en Vigo. Esta actitude é ademais discriminatóno caso dos centros privados e
concertados.
.
ria para co resto das relixións e
das persoas que as practican.
Neste sentido docentes de diPor iso exiximos a sua supreferentes centros apontan á
sión ot¿ substitución pala matéexisténcia de presións por parria de Etica ou História das relite de párrocqs que utiliza.o o
xións".
matrimónio como incentivo para encher as aulas. A isto ·su_Pero a este respeito a Asomaríase o problemas dos neciación de Profesores de Relinas de Educación Infantil e
xión lembra que a presenza
Rrimária que se non asisten a
desta área nos centros escolaRelixión teñen que pasar as
res está garantida pala Constihf>ras sen compañeiros na Bitución Española, os Acordos
blioteca. Nalguns centros danlgrexa-Estado, a 'Lei Orgánica
lle aos pa~i;; a posibilidade de
de Liberdade Relixiosa e a
recollelos~: pero isa non evita
Loxse, "polo que esta matéria
que se sintan diferentes· ao
ten que ser impartida en conresto, sobre todo cando son
d i cións equiparábeis ás demáis miudos.
mais disciplinas". Manteñen
que ainda que o Estado é
Pésie aos dados que apontarian
aconfesional "non o é así a soa unha demanda masiva, o cerciedade". +

NOVIDADES INFANTIS DE A NOSA TERRA
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Os Bolechas xogan co ordenador

Os Bolechas teñen medo

O lobo sen rabo (Cantos Populares)

Os Bol.echas mercan roupa

Os Bolechas van pola rua

Xan sen coidados (Cantos Populares)
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OPP ameaza con levar aos tribunais aArzalluz

ETA acentua a sua campaña de atentados
mentres segue sen coñecerse a data das eleicións
,,·

Na mañá do 26 de Xaneiro ETA
asesinaba ao cociñeiro Ramón
Diaz, empregado na Comandáncia Marítima de Donosti. A
meio dunha bomba nos baixos do seu coche o atentado
culminaba vários intentos
fallidos por fallos nos dispositivos ou desarticulados pola
Ertz1!ina, como un novo coche
bomba colocado no bairro de
Neguri. O 31 de Xaneiro unha
nova bomba estoupou no
porto de Pasaia, sen que se
producise, nengunha vítima.
Despois da desarticulación do
Comando Barcelona, a intensificación dos actos de ETA desprazáronse ao próprio País Basca. O asesinato de Ramón Diaz
causou especial sensación no
bairro onde era un principal animador social e deportivo, segundo os seus viciños, quedando no
ar a enrabexada declaración do
seu cuñado na TV, "pero se até
os seus tillos son abertzales !".
Até o segundo andar chegaron os
pedazos destrozados do cociñeiro salmantino, afincado en Euskadi desde hai duas décadas, e que
no mesmo bairro salvara a vida a
unha vítima dun coche bomba de
ETA hai xa dez anos.
Diaz era afi liado de CCOO ,
central que ven reivindicando
pluses de perigosidade e protección para os civís que traba-

Xabier Anallus, presiden~ do PNV.

llan en instalacións militares,
que sen ter sido obxecto de
ameaza singular, consideraba
a central que· podian· ser vítimas de ETA, como a morte de
Ramón Diaz ven dramaticamente de amosar.
A central convocou unha manifestación de protesta que, desta
volta, non deu lugar a divisións
partidárias, asistindo, agás HB,
todos os partidos.

Discurso á fiscalia
Xa metidos en campaña preeleitoral , a última iniciativa do
Partido Popular, apoiada con
dúbidas polo PSOE basca, foi
denunciar unhas declaracións

de Xabier Arzalluz durante a
inauguración dun local do PNV
en Bilbao. O presidente jeltzale
asegurou que procurou sinalar
as contradicións de ETA "porque é a mellar maneira de poñer en dificuldades a ese mundo". Arzalluz afirmara, "non entando a ETA. Nunca os entendin, e agora menos. Matan a un
probe home porque era cociñei;
ro da Comandáncia Marítima. E
que non chegan a máis? Porque, pastos a facer algo, entando eu que debían destruir o poder contra o que están. E poñen
unha bomba nun cemitério.
Non teñen nengun escrúpulo
para reventar 80 tumbas? Non
sei, eu non teño medo aos mortos, pero sempre houbo un respeito, e están aí os nosos maiores. Irnos porlle flores. A sua
memória, xente querida par?
nós e poñer ali un bombazo. E
que non hai critério xa nesa organización? Até os bispos sairon á rua. Cando vístedes vós
aos bispos na rua se non é nunha procesión? Todos están en
contra e estes eren que están
salvando a un povo?".
Para os dirixentes populares estas declaracións son unha incitación para ETA actuar. Segundo Carlos lturgaiz e Javier Arenas "o que fai Arzalluz é alentar
a ETA a seguir matando políticos, policia, xuices, ... Xuices e
fiscais debían tomar nota e to-

mar cartas no asunto, porque
anima a ETA a seguir destruindo o Estado de Dereito". lturgaiz
abondou asegurando que "ETA
non desapareceu porque o PNV
e Arzalluz non quixeron".
O dirixente do colectivo Basta
Ya, Vidal de Nicolás, asegurou
nunha entrevista en Antena 3,
que a sua proposta era a insubmisión fiscal "se o governo basca non me protexe nen actua
contra ETA eu non pago impostes, porque ese governo non me
sirve pararen".

Incógnita eleitoral
Segue sen coñecerse a data de
celebración dos comícios bascas. Ante o anúncio de Fraga de
que as eleicións galegas serán
en Outubro alguns observadores entanden que queda despexada unha _preocupaci9n de que
o PP procurase unha coincidén- cia de datas. SegunW;>~ os _porta:
voces do governo 1:90 a decisión de lbarretxe é autónoma e
nunca coñtemplou esa hipótese.
Pensando quizais en esgotar
este periodo de sesións, o presidente do Parlamento, Juan Maria Atutxa, ven de decidir.que as
sesións en pleno pas~n de semanais a quincenais, para mi nimizar o impacto das sucesivas
derrotas que o voto comun de
PP e PSOE podan infrinxir ao
governo en minoria do PNV. •

Cámbio tranquilo
As dua mudanza polítícas producidas no
Estado españ l d de a instauración do réxi,
me actual apó a transubstanciación da de,
mócracia orgánica (1982 e 1996) vifieron
precedidas de durCsimos exercícios de oposi,
ción por parte do partido tl~ rn ista respectivo.
González encirrou as con tradicións no seio
da UCD e coadxuvou á queda de Suárez. Az,
nar deu a González a sua própria medicina:
bebeu,na este e eis o ternos, nun estatus in,
duvidavelmente mellar do que os seus cole,
gas de xeración (Carlos Andrés Pérez, Craxi,
Khol) , mais non tan brillante como os seus
haxiógrafos de antano agoiraban.

E agora ternos o modelo Zapatero. Un cám,
bio tranquilo. Unha oposición de acenos sua,
ves. T odo en Luva de veludo. Que mudou?
Mudaron várias cousas. A saber:
a) o cámbio tranquilo é unha mensaxe
quer cara dentro quer cara fóra. Cara dentro:
tranquilo Felipe. Cara fóra: tranquilas clases
meias urbanas que apoiades ao PP, comigo
nada sustancial vai tampouco mudar.
b) Zapatero sabe que ten vários anos por dian,
te. O PSOE asume por adiantado a sua derrota
eleitoral en 2004. Seria suicida, interpreta o apa--

rato, queimar as naves antes de tempo e forzar a
máquina opositora cando as perspectivas ·de vi,
tória eleitoral probábeis remiten,nos ao 2008.
O cámbio tranquilo tamén chegou a Galiza.
Veu ao noso país o secretário de Organización
do J?-;)QF e;mñol, Xosé Blanco, e deitou' lou,
vanzas a mancheas a os pés de Francisco Váz,_
quez, disque para grande desgosto de-T ouriño.
Mais no fundo que tenciona facer Zapatero
no Estado? Pois o mesmo que fai Francisca
V ázquez na Coruña: goverrlar con votos do
PP para facer a política do PP.• .

Don Eladio
Rodríguez González
de Xoán Carlos Lagares
COLECCION ESENCIAS
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España aumenta
as suas tropas en Cosova
para compensar a
marcha das portuguesas
Eis duas caras da mesma
moeda no caso do uránio
empobrecido e o plutónio en
Cosova. Mentres Portugal
decidiu ordenar a retirada
total do seu continxente
militar destinado na
província iugoslava para o
vindeiro mes de Maio,
E_spaña anunciou que
incrementaría o número dos
seus efectivos para
compensar a marcha de Portugal. O ministro de
Defensa, Federiéo Trillo
decidiu conxurar a síndrome
dos Balcáns cun aceno
similar ao que tive Fraga en _
Palomares cando se
perdera unha bomba
atómica. Destas o ministro
· Trillo acudiu á rexión ·
acompaña~o de oito
deputados do Governo e da
oposición.•

OPP abandona o
govemo de Caná~as pero
continua a apóiar a ce
A crise de. governo nas
Canárias resolveuse co
abandono dos populares
do Executivo insular.
Oeste xeito, os
nacionalistas de Coalición
Canária formarán un
governo monoc9r que
contará co apoio dos
populares. Ainda que as
relacións entre os dous
grupos están moi
déteriOradas, a
intervención do PP de
Madrid aplacou as iras da
sua organización rexional
e permitirá aos
nacionalistas continuar no
poder deica as vindeiras
eleicións, a celebrar en
dous anos. A cámbio, os
nacionalistas canários,
que contan con catro
deputados no Congreso,
apoiarán ao PP no
Governo central.•

Enfrentamentos
entre socialistas e
populares en Melilla

Socialistas e populares non
saben moi ben que destino
dar a Melilla, a xulgar por
1
uns enfrentamentos
contínuos que non permiten
deseñar unha política
unificada nese enclave
colonial español en
Marrocos. Os nomeamentos
do governo, que PP e PSOE
comparten coa Unión do
Povo Melillense e o Grupo
Misto, motivaron un cruce de
acusacions. Mentres os
populares queren elixir ao
conselleiro da Presidéncia,
os socialistas consideran
que a designación debe
decidila o presidente da
cidade autónoma, Juan José
lmbroda, da UPM. O
conselleiro da Presidéncia
debia de nomearse despois
da demisión do anterior
presidente autonómico,
:
, , ,
Jgnacio Velazquez, acusado
1 , , 1.: ,. »; •• 1 ,
1
~ ·~"-L-----· · --- --at:Hnar:canron dep-utactcr,_•.
!
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OForo Social Mundial reuniu os repres~intantes da loita contra amundialización
-

i.

¡

.

'

.

Porto Alegre reclama protagonismo.1x.1ra as persoas,
por riba do.diñeiro
•

beralismo en todo o mundo, sen
lles importar ás grandes transnacionais se as próprias povoacións
están dispostas a aceitalo. O manifesto final do Foro Social defendeu o fin das privatizacións
dos intereses estratéxicos dos estad os e avogou por unha
conciéncia maior de servizo público de produtos como a água ou a
electricidade, "en perigo de se
converteren en simple mercadoria suxeita á oferta e á demanda."

-0- CtSAR LORENZO GIL .

A cidade brasileira de Porto
Alegre foi, entre o 25 e o 30
de Xaneiro, ponto de encontro (le todos aqueles que non
se conforman cos ditados
das grandes corporacións
sobre a mundialización. Nunha *untanza multidisciplinar
e at:lerta, grupos ~e todas as
tendéncias e cores deixaron
claro que están unidos por
un lema imprescindíbel, "outro mundo é posíbel", onde o
ser ttumano sex~ protagónista ,· ~n troques do diñeiro.

,.,

Entre as conclusións de Porto
Alegre destacan a exixéncia de
mudanias radicais nos com. portamentos dos líderes do
mundo, especialmente en catre
aspectos. Os militantes da antim undialización criticaron esta
por considerala a "excusa perfecta para- os grandes capitalistas para destruír as culturas
dos países menos desenvolvidos e impoñer os seus xeitos
de produción sen compartir os
seus en~rmes gañes."
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Des~ñada

como o contrapunto
nec~sário para o cúmio do Foro
Económico Mundial de Davos,
en Suíza, a reunión de Porto
Alegre significa un novo paso
nos movimentos de loita contra o
sistema económico neoliberal e
a falta de democrácia nos procesos de mundializadón. Os máis
de catre mil delegados de diversas organizacións de 117 estados bompartiron tribuna con 436
parlamentários de 26 nacións,
entré os que estivo o eurodeputado galega Camilo Nogueira.
No fundo estaba a necesidade
de que eses representantes.políticos aprehenc;lesen a filosofía do
encentro, preparado pola sociedade civil como primeira pedra
do cámbio e-strutural dos padróns deste novo século.

1 DE

José Bové, á direita, converteuse na estrela da xuntanza de Porto Alegre. Eduardo Galeano apresentou o Foro Social Mundial.

Tamén se criticou o racismo e o
sexismo. Segundo o comunicado final desta conyocatória, o
capitalismo actual ignora os pro-

-

blemas das minorías étnicas e
das mulleres, "reproduce un sistema de opresión e fomenta a
sua exclusión, o que supón dei-

xar d~ lado á maioria do planeta."
Entre os graves problemas detectados está a imposición do neoli-

Davos,.obrigada a ollar para o Sul
Abrigada pola preséncia de _
líderes mundiais da empresa
e da política, Davos tivo que
ollar para o _sul, concretamente para Porto Alegre, pero tamén para o continxente
de estados apartados polo rico norte do pastel de conceptos como "nova economía" ou "oportunidades de
crecimento económico".
Mentres que os dirixentes
das compañías sobreviventes na interríet rectificaban
as albízaras que proclamaran hai un ano no mesmo
cenário e Bill Gates puña na
lavadora a sua imaxe doando 100 millóns de dólares
para a loita contra a sida, os
presidentes dese sul esquecido alzaban a voz.

A intervención máis acertada
foi a do xefe do estado de
Tanzánia, Benjamín Mkapa,
que desmitificou a imaxe positiva da mundialización. "Din
que é boa para todos e que
nós tamén nos podemos beneficiar. Mais na realidade ternos as mesmas posibilidades de beneficiarnos dunha
economía global que de gañar a C9pa do Mundo de futbol se nos apresentamos".
Os organizadores do Foro
Económico Mundial de Davos
quixeron tirarlle o cheira de
colóquio macroeconómico á
cita nos Alpes premiando a
persoeiros da cultura. Se en
Porto Alegre estaban Noam
Chomsky ou Eduardo Galea-

no, en Suíza foi premiado
Mario Vargas Llosa e paseouse Paulo Coelho.
Máis ca nunca estivo presente no edifício de reunións a
ameaza da reacción popular
ás suas decisións. Os comunicados oficiais foron ponderados e de fundo, o seu organizador, Klaus Schwab, declarou que o que máis lles
preocupaba aos participantes
da cimeira era achar solucións á pobreza do mundo.
Ainda así, non conseguiron evitar as manifestacións na sua
contra. A policía empregouse
con dureza, deitando esterco líquido sobre os grupos que protestaron nas ruas de Zurich .•

Un dos exemplos do abuso do
gran capitalismo sobre as persoas é a proliferación de cultivos
transxénicos, unha forma de
agricultura artificitl que estende
o poder das ind strias agrofarmacéuticas e ad Itera a calidade dos alimentos No plano mediático, o Foro d Porto Alegre
conseguiu primeiras planas grácias á loita dalguns colectivos
agrários contra estas práticas.
O activista francés José Bové,
famoso pota sua loita contra McDonald's, foi detido o pasado 30
de Xaneiro lago de participar.
xunto a membros do Movímento
dos Sem Terra na simbólica
destrución de sementes de soia
e millo transxénico que a corporación norteamericana Monsanto posue na localidade de NáoMe-Toques. Bové foi deportado
do Brasil. O francés reclamou
un xuízo neste país para poder
explicar cales son as práticas
fraudulentas desta empresa.

Non é posibel crear ~a agora unha nova
internacional, din voces das organizacións
convocantes, porque en Porto Alegre
houbo forzas moi diversas cun peso moi
desigual que convén que percorran un ca,
miño xuntas, compartan accións e obxec,
tivos !IlÍnimos, que despois se concreten

Alentáronse as loitas contra a globaliza,
ción, por manter a soberania dos estados,
nacion, o respeito ao dereito de autodeter,
minación d~ todos os povos, á de todas as
culturas e línguas, o apoio a unha agricul,
tura familiar e ecolóxica, a defensa do eco,
sistema, a loita contra calquer tipo de desi,
gualdade por razón de sexo ou raza,/ a xusü,
za social, etc. Foi un Foro Social centrado
en obxectivos de esquerda, populares, pro,
gresistas; onde houbo un minuto de silén,
cio pedido por Ben Bella para o Che Gue,
vara, e outro solicitado nun taller polos
militantes populares e de esquerda mortos
na defensa de ideais compartidos· por to,
dos. Estes actos simbólicos definen millor ·
que moitas verbas o espírito da gran maio,
ria das persoas reunidas 'e n Porto Alegre.

Ademais dos obxectivos má1s urxentes
que parecen ser moi éompartidos por to,
dos, está en discusión como chegar a
eles e cal debe ser o "suxeito". Sobre isto
versou .unha grande parte dos debates e
das intervencións, especialmente dos di,
rixentes sindicais e políticos. Unha
grande maioria dos presentes falou de
construir forzas máis plurais, que teñan
en conta o fraccionamento actual da
clase traballadora ou dos sectores popu,
lares; indican que compren estruturas
máis democráticas, que permitan incor,
porar como protagonistas aos de "abai,
xo"; manifestan a preocupacion pola fal,
ta de formacion dos militantes, o pouco
tempo que lle adican a isto as forzas po,
líticas e sociais, e a hexemonia total que
neste eido ten o imperialismo. Sen dúbi,
da este é un tema que seguirá a rebutir o
ano que ven no 11 Encontro do Foro So,
cial Mundial na capital "gaúcha" ,
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MANuELMERA

por escrito, deste xeito manteremos o po,
der de convocatória inicial e mesmo acre,
centarémolo, engaden.

fin~

O te
Alén da discusión teórica e a
localización dos asuntos máis
lesivos para os intereses das
persoas, o Foro Social Mundial
ensaiou programas informáticos libres, suxeitos ao sistema
linux . Nos moitos obradoiros
que se apresentaron propuxéronse modelos de conduta alternativos aos que ditan as
grandes corporacións de consumo e imaxe.•

UN ÉXITO, MAIS QUEDA MOITO CAMIÑO.
Despois de vários días de sesións o Forq
Social Mundial colleu forma e foi decan,
tando os obxectivos. Non nace unha nova
internacional cun programa definido, co,
mo se comentara dende algun intelectual
progresista; nen foi un simples encontro
de organizacións e charlas-de persoaxes so,
branceiros da esquerda. O Foro foi unha
primeira pedra na construción dunha no,
va alternativa organizativa mundial na loi,
ta contra a globalización, contra o neoli,
beralismo ou, en definitiva como moitos
indican con agudeza, contra o novo impe,
rialismo hexemónico dos Estados Unidos.

mo1
piar

Para Galiza e a súa loita nacional, foi un
encontro necesário e positivo, non só por,
que permite facer novos contactos e au,
menta as relacións de solidariedade, senón
que ademais centra o debate en concep,
cións máis democraticas, plurais e achega;
das aos tempos que nos toca viver, e polo
tanto máis comprensivas cos movimentos
nacionais actuais. Non foron poucas as
voces que falaron dun mundo dos povos,
de voltar á primeira internacional, de que
a diversidade de línguas e de culturas é un
ben da humanidade. Por iso, alén de que
todo vaia máis rapido ou mais de vagar, o
millor é sempre, que dende este Foro So,
cial Mundial: se construa un camiño sóli,
do, que non esqueza reivindicacións de
nacionalidades oprimidas, clases sociais
explotadas, sectores da povoacion .discri,
minados ou colectivos marxinados.+ ·
MANuEL MERA é Presidente da CIG
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Os terremotos de Koyn·a(.1967) eJabalpur (1997) tamén foran~ atribuidos aos encaros

Luz verde ao proceso
.contra Pinochet

1

Xeólogos indios ven na rede de 30 embálses
do Val dO-Narmada o desencadeante do siSmo·de BhUi
que.causou 100.000 morfos
1n

a-

que dirixeu _a primeira fase dun
estudó integral sobre o Miño dentro do programa Jnterreg coa par- ·
ticipación da consellaria de Meio
Ambiente. "O feito de que cheg u en terremotos despois de
construir presas non pode,ser unha proba segura pero é u,n indício .
importante. Esa zona da India era
inerte e cando comenzaron a colmarse os encaros recéri construidos multiplicouse a sismicidade.
En todo ·caso hai unha causa
aparente e outra de fondo ou inerente, que poden coincidir''.

eC>- G. LUCA
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Xeólogos índios ven na rede
de encoros do val do Narmada, coa recente construción de
30 grandes embalses, o deseneadeante do sismo de Bhuj, no
mesmo Estado de Gujarat,
ocorrido o dia 30 pasado, que
deixou un rastro probábel de
máis de 100.000 mortos, dacordo coas últimas informacións do Governo de Delhi. O
movemento de oposición ao
plano do Val do rio Narmada,
finanzado polo Banco Mundial,
lanzara en 1992 a alarma contra o perlgo, denunciado polos
técnicos, de sismicidade inducida á vista das probas prévias
á construción dos encoros.
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Nun artigo publicado no diário de
grande circulación The lndian
Express, Arun Singh e Ravi
Chandra, autores dun estudo sobre a sismicidade do noroeste da
Índia, sinalan que os grandes encoros do Val de Narmada, recén
colmados nas últimas choivas
monzónicas, puideron ser o desencadenante próximo da hecatombre. Os autores retírense a
un traballo do Instituto Nacional
para a lnvestig,ación Xeofísica,
de Hiderabad (India) no que se
advirte que a act:Mdade sísmica
arredor do Val de Narmada foi
escasa até 1997, o ano en que
se cobreu o e~coro de Bargi.
O terremoto de Gujarat, acorrido
o pasado dia 26, foi de 7,9 na
escala de Richter 1 segundo o
Instituto Xeofísico Indio, de 7,8
na opinión do Departamento de
Sismoloxia de Pequin e de 7,6
na versión do Observatório das
Ciéncias da Terra de Estrasburgo. O episódio é o máis dañino
que se recorda despois da independéncia da india, en 1947, durou corenta segundos e foi sentido dende o Nepal a Pesawahr,
coa destrución da principal cidade do Estado de Gujarat, Ahmadabad, que ten a sua provisión
de auga do sistema de rego no
xigantesto encaro de Sardar Sarowar, cuxa construcción des~razou a un millón de persoas.
O precedente próximo do desastre no estado de Gujarat, fora o
~ismo de forza seis situado polo
Instituto Indio de Xeofísica, en Jabalpur, no val de Narmada, o 22
de Maio de 1997, que tamén
afectou ao Estado viciño de Madhia Pradesh, cun saldo de cinbuenta mortos e mil feridos. Citando fontes dos observatórios indios, a organización internacional
World Rivers Review publicou un
Informe que identificaba o epicentro entre 20 ou 40 quilómetros de
distáncia do encaro de Bargi, na
comarca de Jabalpur, que se coltnara por primeira vez a finais de
1990. "Este terremoto -sinala Patrick McCully, profesor de xeofísica de Berkeley , autor do estudo
. ~obre os encaros Silenced Rivers
(Ríos sen Voz), traducido en todo
o mundo-, serveu para atraer a
atención sobre o risco inerente a
¡:;onstrución de encaros en série
1

Lies, dain lies and statistics

A novelista índia Arvndhati Roy participa desde 1992 na campaña contra os encoros
do rio Nannada. Un dos perigos denunciadas era o dos terremotos.

no val da Narmada asi como sobre os estudos realizados en todo
o mundo sobre os terremotos inducidos por embalses".

Chegaron os encoros
e a terra tremeu
O mesmo autor sinala que "os

sismólogos índios xa advertiran
un aumento dos terremotos nesta
área a partir de 1977, precisamente a partir da construcción de
embalses". Desta opinión participa Leslie Fernandes, profesor de
Teledetección e Física para Biólogos na faculdade de Ciencias
do Mar, da Universidade de Vigo,

McCully cita ainda como antecedente do terremoto orixinado
polo encaro de Bargi, "o suceso
atribuido á indución do embalse
de Koyna, na canea do rio
Krishna no estado índio de Ma- ·
harastra, en 1967, un terremoto
de forza 6 que se cobrou a vida
de 200 persoas. "Alguns sismólogos -di o mesmo xeofísico- tamén opinan que o arrasador terremoto de Killari, no Estado de
Maharastra, que matou a
10.000 persoas o ano 1993, foi
inducido por un encaro próximo;
tamén no Val de Narmada comezou a tremer a terra pouco
despois de que comezase a funcionar o embalse de Sukta".
A partir do sismo de Jabalpur, a
Comisión para a Defensa do Val
de Narmada acusou ao Governo indio de "minorizar e mesmo
agachar os riscos de sismicida=
de inducida por embalses" nesta
comarca. O chamamento público foi secundado por Greenpeace e por Earth lsland lnstitute,
lnternational Rivers Network,
Environmental Rainforest Action
e Law, dos Estados Unidos, a
Asociación Tercer Mundo, de
Uruguai, asi como ,outras institucións públicas da India, Suécia,
Alemaña, Austrália, Suiza, Holanda, Xapón e ltália. A novelista Arundhati Roy publicou o libro ·
En Defensa do Máis PreCiado
Ben Comun que se vendeu en
todo o mundo para financiar a
campaña contra os encaros do
Val de Narmada. •

Do terrorismo científico

á recomendación dos científicos
A investigación sobre terremotos
inducidos por embalses, na que
se ocupan institutos de xeofísica
dos catro continentes, fixera perder a calma ao Governo de Fraga, que a calificou acaloradamente de terrodsm,o científico.
A Xunta censurou 18 meses os
resultados do estudo encargado
polo próprio Governo autonómico (ver número 860 de A Nosa
Terra) ao catedrático da ·complutense Diego Córdoba e ao investigador Juan José Dañobeitia, do lnstitut Jaume AlmeraCSIC de Barcelona, que indicaba nas suas conclusións a nece-

sidade de estudar a relación entre os encaros e os terremotos,
dos que 204 tiñan o seu epicentro arredor do embalse de Belesar. A Xunta negouse a enviar
cópia destas conclusions ás deputacións provinciais, que finanzaran conxuntamente o traballo,
e manifestou o seu anoxo cando
os autores do traballo realizaron
comentários á prensa, na vépera da publicación do informe. O
Governo autonómico demorou
case tres anos o pago do informe, que movera unha equipa
técnica de 30 persoas.
O profesor de T eledetección e

Física Leslie Fernandez que dirixeu a primeira fase do estudo
integral sobre o Miño dentro do programa lnterreg tamén recomendou regular o caudal dos
encaros do Miño para mellorar
1 a saude do rio e diminuir a incid én cia de terremotos. "Hai
quen coida que todo o que se
aparta de certa liña de coñecemento non pode ser certo, como se houbese unha ciéncia
boa e outra non recomendábel,
pero se alguén formula unha
hipótese distinta do convencional será cousa de comprobala
sinala", o oceanógrafo da uní-,
versidade de Galway. •

Logo de interrogar o xeheral
chileno Augusto Pinochet, o
xuíz Juan Guzmán decidiu
- incu!palo, arrestalo e
- procesalo polo caso da
"Caravana da marte". O
pasado Mércores, 31 de
Xaneiro, o ex ditador foi
notificado-desta-resolución,
ao tempo que os seus
avogados procuran o xeito
de evitar que Pinochet teña
que sentar diante dun
tribunal. Entre os recursos
que lles .quedarl figura o de
apelación, que faria
prevalecer a defensa da
dignidade vital por riba das
causas xudiciais. A outra
posibilidade pasa pola
busca da declaración de
deméncia, o que eximiría ao
militar de dar cantas polo
asasinato de 57 persoas en

1973.+

Sharon proponlle a Barak
un govemo de unidade
logo das eleicións
O candidato do partido
conservador israelita
Likud, Ariel Sharon,
propúxolle ao actual
primeiro ministro do país,
Ehud Barak, formar un
governo de unidade
nacional logo das
eleicións que se
celebrarán o próximo 6 de
Febreiro. Sharon, que
aparece como favorito
nos inquéritos para
presidir Israel a partir
desa data, quere, deste
xeito, unificar a cidadania
israelita fronte aos
palestinos. A oferta
conservadora caeu mal
entre alguns destacado~
laboristas, como Slomo
Ben Ami, ministro de
Asuntos Exteriores e
partidário de manter as
negociacións de paz con
lasir Arafat. • ·

Declaradas ilegai$
as sancións d.e Trimble
ao Sinn Féin
O Tribunal Superior de
Irlanda do Norte declarou
ilegais as sancións que o
primeiro ministro desta
- autonomía lle impuxera,
unilateralmente, ao Sinn
Féin, partido republicano
nacionalista irla.ndés, para
presionalo nos labores de
désarme do 1RA A pesar da
senténcia favorábel, os
republicanos seguen tora do
consello de ministros, lago
de que Trimble apartase a
Martín McGuinness
-responsábel de
Educación- e Bairbre de
Brun -do departamento de
Sanidader e o xuíz
declarase que pode escoller
a quen el queira para esa
representación. A senténcia
provocou a ira dos
unionistas, que volveron
pedir a demisión do seu
líder por cc:insideralo
incompetente para
salvagardar os intereses
probritánicos no governo de
Belfast.+
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cheos e diques. Destruindo zonas de marisqueo, cambiando
as correntes mariñas e acabando con fermosas praias e entornos que dan calidade de vida e
cartas a gañar.

O fío da lingua
Ao non dar localizado o seu endere~o. respóndolle aquí a Daniel Alvarez Iglesias a quen lle
agradezo a gabanza do Fío da
lingua e as aportacións que fai
na Nosa Terra do 4 de Xaneiro.
O seu interés polo noso idioma
merece a _noraboa e penso que
ese traballo continuo de rec~i
ta de palabras e expresións do
Grove debería saír á luz pois
non debemos permitir que se
perda a riqueza lingüística patrimonial galega. Pese ao funesto
panorama que se presenta para
o noso idioma, a realidade é
que ternos unha lingua moi vizosa e creativa e que non toda
esa riqueza está publicada nin
mesmo recollida . Podémonos
sorprender de cote coas descubertas contínuas de palabras e
expresións descoñecidas ou
que coidabamos perdidas.
Estou plenamente de acordo na
conveniencia dunha sección na
Nasa Terra que atenda as dúbidas dos lectores e lectoras
e que recolla
esas aporta- Estou
cións de palabras, locucións plenamente de
e construc- acordona
cións que outros ignora- conveniencia
mos. Sen dú- dunha sección
bida sería moi
proveitoso pa- na Nosa Terra
ra a lingua e que atenda as
maiormente
para os lecto- dúbidasdos
res e redac- lectores eque
tores, que se
ven sometidos recolla esas
constantemen- aportacións de
te a modelos
lingüísticos de palabras,
moi baixa calilocuciónse
dad e ou francamente de- construccións
fectuosos.
utro
Desgraciada- queo
S
mente, non te- ignoramos.
ño eu a competencia suficiente, o tem po necesario nin o material de
consulta preciso para poder exercer dignamente ese labor. Penso
que serla máis ben o cometido
dun equipo que puidese consultar os fondos dun organismo especializado (bibliotecas dunha facultada de filoloxía, da Real Academia Galega, etc.). Os lectores
do semanario recibiríana moi ben
e entre todos poderiamos contribuí r a preservar e poñer de manifesto o naso tesauro lingüístico.
Pola miña parte, co Fío da lingua
pretendo simplemente promover
a atención e a reflexión ante os.
significados mediante o relacionamento de palabras e linguas e
a posta en relevo dalgunhas curiosidades. Naturalmente, nesa
reflexión entra a valorización da
riqueza do idioma galega como
plasmación lingúistica propria do
nc:>so pobo.
Pouca resposta lles podo dar ás
cuestións que expón. Con todo,
percurando no material
que
dispoño direille o seguinte:

ºe

como recollida no Ferrol na súa
Nueva Contribución a un Vocabulario Castellano-Gallego (na
voz novillos). En portugués existe para o mesmo significado de
!atar o verbo raposar. Vese que
lle _atribuímos ágata, á cabra, á
raposa ou aos cuxos unha tendencia a preferiren o xogo na
natureza antes do que a aulé! da
escala.. .
Curiosamente nin Constantino
García en Glosario de Voces
Galegas de Hoxe (sistematización do léxico de moitas teses,
tesiñas e trabállos universitarios
de distin1os licenciados publicado como anexo nº 27 da revista
Verba) nin María del Carmen
Enríquez na súa tese sobre o
Léxico de O Grave (anexo 3 da
devandita revista) recollen a expresión. O que si aparece no
Glosario ·como documentado en
Dumbría é tace-fa gata ca significado de "encabritarse los mulos para que no los lleven a trabajar'' o que ten evidente relación co de /atar.

dunha fermosa metáfora ereada polo pobo galega e debería
figurar nos diccionarios (particularmente os de uso xeral e
os de sinónimos) para que sexa utilizada plenamente por fa- ·
lantes e escritores.
O caso de remuxicar pon novamente de manifesto que recol!eitas li11güísticas como a qu~
Alvarez Iglesias fai teñen unha
importancia certa e paga a pena
o traballo que dan.
Como se di tamén en galega
iSaudiña e que cante o merlo!+
HENRIQUE HARGUINDEY BANET

En defensa da costa
Até cando os cidadáns costeiros
galegas irnos consentir, co pasotismo duns e o fanatismo doutros, con ollas cegos para ver
canto mal se está facendo nas
costas galegas con tantos re-

2) Videira ' cordón umbilical'
aparece no apéndice ao diccionario de Eladio Rodríguez González que cita a Cé¡lrré, como tamén o fai Crespo Pozo na voz
cordón . No propio corpus do
diccionario aparece tamén o
mesmo significado na palabra
vide. Na Galiza exterior Cortés
Vázquez recolleuno en Lubián.
Non figura nin no Glosario de
García nin no Léxico de ó Gro- .
ve de Enríquez mais si no- re- -· · ·
cente Gran Diccionario Xerais.
O mesmo significado se atqpa
en portugués~ en espanol.
3) Arco da ve/la é a denominación maioritaria en galega do
arco iris con distintas variantes
como barco da ve/la, marco da
ve/la, circo da ve/la (no Grave,
Carril e outros lugares), risco
da ve/la, gancho da vellá e outras. Xesús Alonso Montero no
artigo Arco da ve/la da Gran
Enciclopedia Gallega dá unha
sucinta mais suficiente infor- .
mación para o asunto que nos
ocupa. "Ve/la -escribe- é aquí a
vetula da Antigüidade, unha divinidade mítica que con frecuencia encarna nas forzas da
Natureza, tal e como demostra
G. Rohlfs en Lengua y Cultura
(Madrid, 1966)".
·

1·) Facer gata. (faser ghata) é
unha expresión que rexistra o
4) Remuxicar non figura en ninDiccionario Enciclopédico Gallegún dos diccionarios, vocabulago-Castellano de Eladio Rodrí- . rios e recolleitas léxicas que
guez González baixo a forma
puiden consultar. Non sei se fifacer gata (na palabra gata) e
gurará no completo arquivo léven sendo a mesma que faceta
xico do Instituto da Lingua Gamica que r~xistra C~espo f'.'ozo . lega. Concorde en que se trata

Como podemos aceitar que homes prepotentes como o conselleiro de Política Territorial Xosé
Cuiña, que se atreve a dicer en
público ''Partos son eu", "lsto
vaise facer porque o digo eu",
non . sexan
freados pala
cidadania e
se rv.í n dos~ Decisións tan
con fms ele1- toralistas de desafortunadas
coloc_aci?ns epouco
de pnme1ras
pedras e de estudadas,
inauguracións provocan a
de milleiros
de metros cú- destrución de
bicos de for- ·grandes zonas
migón depositados na cos- de costa, debido
ta, causando
desfeitas co- fundamental·
mo a da praia menteamá
de si 1g ar en planificación.
Sanxenxo, do
lugar de Pescad o ir a en
Bueu, entre
outros, e que proximamente
acabarán coa fermosísima
Praia de Beluso, entorno de insuperábel beleza, punto de referéncia turística en Bueu.
Como se lle pode seguir a corrente a iluminados, que senda
tan evidente a redución dos
bancos mariños, o peche dos
caladoiros e a reconversión do
sector pesqueiro, en postas de ·
traballo no mar, capturas e número de embarcacións pesqueiras, se empeñen en construir máis diques, recheos e _incluso partos de altura mesmo

Unha festa móbil
Ernest f!eming tf;'JY. ; ~ ;
medus11

soiQlo blanao

1

1
1
1
1

~U/I/~
e.za,&J/d~

c%A .AZ/la/'

1
1
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1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1 En Davos a policiá
1 suiza atacou aos
1
1 manifestantes con

I_ merda líquida. Que-

1 non se entere a

1 Xunta que lles
1
exporta os purins.

Os labregos de
Bhuj, no Estado índio
de Gujarat, "gardaban
os seus aforras en
forma de lingotes de
ouro debaixo da
cama". lst~ é o que
canta un diário de
Madrid. Ag.ora,_co ·
terremoto, perderon
todo.

1 1 Perdoade se
1 faltamos en algo, non
1

'l

e.ra esa a nasa
intencion". Prado
Villapol, resumiu· ton
acerto 25 anos na
alcaldia de Vicedo
nesta.frase: a sua
idea era seguir sen
· que se notase a falta.

~

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sempre se dixo que

q p~nsa~or
anarquista francés
Pedro Xosé
Proudhon, morto en
1865, escribira para o
futuro. Será por iso
que no 2001 _
confúnden.no por
norteamericano,
como o presentador
da TVE Carlos
Sebera que o
chamou ... Práudhon!

Para Aznar a
moción reforzou a
Fraga e o ministro
Arenas di que
desgastou ao BNG..
Menos mal que non
1 leron aos colunistas
dos diário$ libarais (é
como se definen)
gale.g os que cantan a
hecatombe
nacionalista. A
percepción dos tele- .
espectadores é ben
diferente, como
amasan os inquéritos.
1

,

'
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aos votos do PP e a abstención
de CiU negounos eses dereitos,
Estas decisións tan desafortunapese ao voto favorábel de IU, .
Os amanuenses donmanuelistas
das e pouco estudiadas, provoPSOE e Grucópian ao ditado o que hai· que
can a destrución de grandes zopo Mixto. O
dicer
sobre a moción de censura
nas de costa, debido fundamendía 2 de Feao
Governo
de Fraga lribarne:
talmente a mala planificación, o
breiro a Fede- Conformá·
Luis Pausa no Correo Galega di
que provoca a ruptura dun equiración de Xo"Fraga dejó patente que su crelíbrio que se foi consolidando ao
ves lnvestiga- monos con
dibilidad como jefe del Ejecutivo
longo do tempo, para ser desdores/Precágallego no está en entredicho".
truido nun só inverno como esta- - rios apresenta poderirao
E Pousa, Pousa, Pausa e non
mos a comprobar. A disculpa a
en Madrid un médico, coller
me
toques naquela causa. Di
esta desfeita é o mal tempo e a
manifesto que
máis, "la alternativa a Fraga no
solución: o gasto inutil de centos
canta co res- unha baixa se
existe". A alternativa da pluralide millóns nunha eventual rexepaldo de case estamos
dade
informativa na Galiza, polo
neración; menudo disparate.
2000 investivisto, tampouco. Apousemos.
gadores de enfermos como
É ben certo que moitos políticos plantilla (mes- calquer
Nesta mesma encíclica correístinon teñen critério, andan a estutres de univerca
sen selo, Carlos Luis Rodrítraballador.
diar non o que é positivo ou nesidade, invesguez compara a Beiras co "Rey
gativo, senón o que dá votos fácitigadores do
desnudo". Non seise este Carlos
les ainda que sexa nefasto no fuCSIC ... ) e no
Luis é o mesmo a quen parodiaturo próximo, e que os cidadáns
que reitera as
ba
o xenial Alfonso Arús no seu
estamos adurmiñados e cando
suas reivindicacións:
xenial
programa "Al ataque". Pero
espertemos quizais sexa tarde .•
1. O recoñ.ecimento da labor tamén di máis "El líder del Bloque
se fue cociendo en su propio calASOCIACIÓN CuLTURAAs LAGO.AS
produtiva desenrolada polo Perdo", o que non nos di é se o cal(BUEU)
soal Investigador en Formación
do levaba o óso que recomenda
e Perfeccionamento.
Célia Villalobos. "La -estrella de la
sesión
fue un desconocido Xaime
2. A sustitución do actual sistePTta", isto xa Pita nos ouvidos.
ma de bolsas de investigación

González a Adolfo Suárez. Este
ilustre escribano aplaudia até reventar as veas das maos cando
lturgaiz e Redondo Terreros
apresentaron unha moción contra lbarretxe sen posibilidades
de sair adiante. E logo chega
Diz Guedes e sácanos de dúbidas e di que Beiras escenificou
unha película con guión de Arzalluz. Xa tardaba en aparecer Arzalluz. Se non o din antes non
viven, veña, outra vez rapaces
¡Arzalluz ! Nós; querido Diz, xa
sabemos que vostede gosta
máis das pelis con ·guión de
John Woo, nas que vocé mesmo
fai de Schwarzenegger ou Stallon e. Volvamos con Navaza:
"Un veterano presidente que rebos'a serenidad al frente de una
organización sólida". Si. Serenidade. A mesma que ten cando
di "Cabróns"
ou "tillos de
puta". Todo un
Váiase Sr.
Presi.

Moción de censura

Se vamos á Beiras, que o
Voz de Galicia,
écero
Roberto Blanco
Valdés, patatero. Os
ilústranos: en escribanos
relación
co
mesmo di "es- defendena
ta película xa a Fraga lribarne ao
vin". Non sei
tampouco se igual que Fraga
se retire á de
defendeua
Diz Guedes en
Matrix dispa- Pinochet.
randa pelotas
de goma contra os gadeiros
tolos, ou á de Beiras contra os
Presidentes tolos. "Beiras presentó algo parecido a un programa
de gobierno": Xa vexo. O mesmo
programa do PP, e a sua Perestroika caciquil que domina o naso
país. En fin, os escribanos ábrannos os olios.

Investigadores
en precário

por outro de contratos que proporcione a este colectivo a coNos centros de investigación esbertura social que todo profisiopañois hai preto de 15.000 linal merece.
cenciados e doutor~s que son
considerados persoal en forma3. A promulgación dunha lei de
ción e que carecen de direitos
mínimos, aplicábel a todos os
laborais tan básicos como a coorganismos, que unifique as catización á seguridade social,
racterísticas dos contratos no
baixa por enfermidade ou presrelativo a dereitos e obrigas.
tación por desemprego. Co noso traballo sopórtase unha parte
4. Que se afirme e estimule a
moi ' importante. da investigación
rede española de investigación
deste país (e en moitas universiatravés dun gasto dedicado a
dades encargámonos de tarefas
l+D e a formación do persoal indocentes) a cámbio de bolsas
máis ben enxoitas (en torno ás . vestigador.
115.000 pta.). Sen embargo non
Ante a demanda de todo o tecipedimos un aumento salarial.
do investigador o governo debeConformámonos con poder ir ao
ri a recapaci tar; as promesas
médico, coller unha baixa se eseleitorais vagas sobre o crecetamos enfermos como calquer
mento do gasto en l+D non son
traballador e non chegar aos 30abondo.
A situación é insostíbel
35 anos sen ter cotizado á see os xoves investigadores estaguridade social nen un peso pémos decicidos a cambiala. •
s i e ter traballado sen pausa
desde o final da carreira. Non
parecen peticións estrafalarias.
ISABEL GONZÁLEZ HERRAIZ
DA FEDERACIÓN DE

. Pois a Comisión de Ciencia e
Tecnoloxia do Congreso mercé

S

U

B

seu

Sen saír da 'Biblia informativa da
pluralidade, Xavier Navaza compara a moción coas de Felipe

está aberta ás VO$aS
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.
Os textos non deben exceder-as 45 liñas.
Tamén pode dirixir
os envíos para esta sección
polo correo electrónico:
info@anosaterra.com

Váiase Sr. Beiras, que o seu é
cero patatero. Os escribanos
defenden a Fraga lribarne ao
igual que Fraga defendeu a Pinochet. Por certo, o senador vital í ci o, procesado; o Ministro
franquista, Presidente vitalfcio. +
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lmigrantes e
limpeza
~

VÍTOR VAQUEIRO

A

Consellaria de Hixiene da
Generalitat valenciana, en mans
populares,. vén de tirar do pleno
unha magnífica Guia de sanidad.e e
hixiene para imigrantes que, de certo,
xa se botaba en falla. Confeso que,
alén de se tratar dunha idea extra,
ordinária, a guia engaiolou,me dende o primeiro intre, cpmezando
polo próprio título, porque o feíto
de sinalar "para imigrantes" denota
unha profunda sensibilidade e unha
velaíña apreciación do feito diferecial
marroquina, ecuatoriano, senegalés
ou alxeriano. Sabe-se, iso non hai
quen o negue, agás os demagogos,
que non é exactamente igual a lim,
peza exercida por un africano, ou
africana, un asiático, ou un
occidental. Gosto tamén desa fonda
- sabedoria que-emergulfa-du-texto-, cando recomenda a abstención sexual, idea refulxente, aínda que
compriría que a Generalitat apostase máis forte e aconsellase a restrición de inxesta alimentar como mé,
todo preventivo -que é hoxe por
onde vai a medicina- de eliminación de doenzas estomacais, dentais
e bucofarínxeas.

•

~bora,

O cinema gaña un prémio de ensaio
Miguel Anxo Fernández consigue
o Sempre en Galiza con As imaxes de Carlps Velo
-0-- CARME VIDAL

Fallábase o Prémio Sempre
en Galiza de ensaio -o máis
importan te na categoriainstituido polo Concello de
Pontevedra e o galardoado
ia ser o cinema. O crítico e
bis toriador Miguel Anxo
Fernández ia atribuirse a
primeira convocatória do
galardón co ensaio As imaxes de Carlos Velo, un percorrido completo pola fil ..
mografi.a do grande cineasta
galego exilado en México.
Carlos Velo tiña en mente facer
levar a imaxes o Sempre en Gali,
za de Castelao. Era un dos seus
proxectos que nunca viren a lus,
unha película,rio que teria dura,
do por volta de trece ou catorce
horas e que seguiria o esquema
do libro de Castelao. Velo de,
senvolveu os dous primeiros ca,
pítulos en secuéncias. Son dados
aportados polo crítico Miguel
Anxo Femández en As imaxes de
' Carlos Velo, o ensaio que mere,
ceu o prémio Sempre en Galiza
do Concello de Pontevedra na
sua primeira convocatória. O
prémio está dotado con dous mi,
llóns de pesetas e convértese no
máis importante dos do xénero.

R~visa Migliel Anxo Femández
todo o traballo cinematográfico
de Velo, desde os prime~ros docu,

mentais da República aos filmes
rodados en México. Fóra dos tftu,
los conservados e cofi.ecidos, o
ensaio aborda fitos do cinema
que converten ao autor nunha
inquedante personaxe que, se,
gundo o autor, ainda non está o
suficientemente recoñecida. Tí,
tu los como México mio, do que se
fuco unha tese doutoral e que, po,
las fichas de reunións, poderia ser
"o grande fresco cinematográfico
de México". Ou as curtametra.xes
arredor do folclore andaluz que
intentou rodar coa implicación
de Garcia Lorca. E ainda máis o
descoñecido Infinitos, unha cita
experimental que, de aparecer,
poria a Velo nun lugar "superior a
Buñuel no cinema documental
republicano", segundo Femández.
Estudo definitivo da filmografia de
Carlos Velo por parte dun investi,
gador que se achegou a sua figura
en 1985 cando o cineasta foi ho,
menaxeado no Carballiño nas Xo,
civiga. "Conversei con el arredor
de duas horas nas que insinuou
que era consciente de que nunca
máis volvería, tiña 76 anos. Retoma a idea dun Centro Galego do
Cinema que apresentara no Con,
gr eso da Emigración de 195 6 e
afirma que non lle importarla re,
gresar para formar documentalista. Seis meses despois apresen,
tou o proxecto na Xunta" afirma
e non disimula o engado que lle
produciu o cineasta, de quen

desde aquela estuda a sua obra.

Galicia, desde 1936
Está tamén Miguel Anxo Fer,
nández detrás da proxección o
pasado Venres dia 26 no·Congre,
so,Homenaxe ao Exflio Galego da
metraxe que se conserva do do,
cumental Galicia, rodada en
1936 e até agora considerada en
paradoiro descoñecido. "Buñuel
lévaa a Paris e recibe o primeiro
prémio na Feira Internacional.
Hai lagoas na historiografia espa,
ñola do republicanismo, diciase
que tiña que ser bo por ser pre,
miado por Buñuel. A aparición
pode contrihuir a asentar o seu
papel, a confirmalo como gran:
de criador e cineasta que é", de,
fende Femández quen ten a espe,
ranza de que ainda poda aparecer
a fita completa, ou mesmo o do,
cumental Infini.tos despois da ca,
talogación que se está a facer dos
fondos da Filmote~a Española.

o

Prémio
para o audiovisual
Gábase en especial Miguel Anxo
Femández de que se teña premia,
do un traballo relacionado co
mundo audiovisual. "A historiografía do cinema galego é nova e
atópase cunha barreira. No con,
texto· do galeguismo sempre foi
unha disciplina débil e menosprezada e iso foi uri estigma, a anos

lus da consideración que tiña a.
escrita ou a plástica Por iso este
prémio tamén é importante. O
próprio Carlos Velo sabia cliso e
chama a Castelao e a Xocas para
que colaboren en Galicia e dalle 9 · guión a Dieste para que o lea. E
consciente de que non lles interesaba pero convénceos para que participen" afirma Miguel Anxo
Fernández quen coida que, de
non ser .o golpe militar do 36,
''Velo seria un grande intelectual,
á altura de Castelao ou Otero".

talvez resulte supérfluo o
consello da utilización do fío dentá,
río, pois o seu uso está hoxe xa xeneralizado a todos os imigrantes. Eu
mesmo, o pasado verán, ollei un
grupo <lestes, vendedores de alcati,
fas na romaria de S. Bieitó de Cova
de L0bo, a manexaren espelidamen,
te o <lito fío. Pola contra, acho ex, ·
celente a advertencia de se peitear
arreo, para evitar enguedellos no
cabelo. Mágoa que esta medida non
viñese complementada co emprego
de locións a base de aug<!- osixenada,
a cal iria aloirando de vagár o cabe,
lo, o que facilitaría a integración
social do imigrante, que poderla
chegar a se confundir -a pouca von,
tade que puxese- cun xermánico ou
un escandinavo.

~to- en.falla, porén,·algunhas

cousas. Por exemplo, consellos rela-..
tivos á utilización correcta do jacuzzi
ou da sauna. Podera,se obxectar que,
certamente, non tod9s gs imigrante5
dispoñen <lestes medios de hixíene e
-até certo ponto- lecer persoal. ·Cer,
Amais das consideracións próto. Mais se efe!=-tuarmos unha pescu:
prias do traballo, tamén o' xur-i
da sobre o índice de penetración da
valorou;.na i:nestna liña que o au,
tecnoloxia entre ·estes coleetivos ha,
tor, premiar ao estudo dun. "te!_Il.a,
biamos de ley~r grandes surpresas.
o cihema ga1ego, que· carece. dun · · Ultra.pasamos, fortunosamente, os ~
corpus suficiente de investigación
tempos nos que os emigrantes·gale,
e análise". O xurado do Sempre en
gos ían a pé á sega castelá. Hoxe a
Galiza estivo composto polo cate,
ningún imigrante acuatoriano, por
drático de História Contemporá,
humilde que sexa, se lle ocorre vir
nea, Xusto Beramendi -que ac,
dende Ecuador a pé. E os africanos,
tuou como presidente- o catedrácomo se pode ollar decote, -veñen en
tico de Antropoloxia, Marcial
modernas pateras que, cómpre ter,
Ü<;mdar, o profesor de Economía
mo-lo en conta, non fomecen unha
Aplicada, Xavier Vence, os tres
viaxe de moca, senon que implican o
da Universidade de Santiago, o
disporen de decenas de miles de pe, ·
profesor de Filosofia e membro da
setas, sin.al indubitábel de que hoxe
Aula Castelao de Filosofía, Rao imigrante manexa con soltura moi,
món Regueira e a profesora de fi,
to·fino cartolo.
loloxia Galego-Portuguesa da
Universidade da Coruña, Laura
Tato Fontaiña. O xurado recoConsellaria de Sanidade da
mendou expres9-mente a publicaXunta de Galiza debia tomar nota
ción da obra finalista titulada O
do que é hoxe unha verdadeira sa,
pensamento de Castelao de Xoán
nidade preventiva.•
Carlos Garrido Couceiro.+
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• Fotografía no
CGACdaman
.
de Vari Caramés
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A máis completa retrospectiva
adicada ao fotógrafo ferrolán Va,
ri Caramés inaugúrase no Centro
Galego de Arte Contemporánea,
en Compostela, o Venres 2 de
Febreiro. Unhas cen fotografias
repasan a traxectória de
Caramés, un mundo no que até
hai pouco prevalecía o branco e
negro e que se veu mergullado na
cor nos traballos máis recentes.
Os responsábeis da mostra, cuxa
comisaria é Elena Fabeiro destacan "o percorrido polo obxectos
e paisaxes do cotiá, ofrecen
accións .e momentos conxelados
nun instante preciso, transmitíndonos esa sensación de atemporalidade -e intemporalidadeque caracteriza a carreira fotográ,
fica de V ari Caramés desde finais
da década de 1970". Nesa carreira, as imaxes do ferrolán
.
_semellan encontros casuais, feítos foruítos, incluso moitos deles
de certa intimidade, e realidade
defectuosas. Incluénse na mostra,
que vai estar aberta até o 15 de
Abril, séries como Visión animal e
A Coruña by nigth. •

gañador. O prémio está dotado
eon 200.000 pesetas e un busto
-en bronce de Maruxa Villanueva,
realizádo por C;imilo Rodríguez.
Por outtá parte, o concetlo anun,
ciou a inaugüración ·en brev~ dun
busto da actriz finada na·vila.+

•A Mesa solicita
,.
. ,,
a execuc1on
forzosa' da
senténcia do
topóntmo A Coruña
Tras a resolución da sala segunda
do Tribunal Supremo de arquívar
a denúncia por inxurias que ínter,
pu.xera A 'Mesa pola Narmalizacián
contra o alcalde Francisco
V ázquez, a asociación decidíu non
recurrila. Pero, sen embargo, A
Mesa considera que se debe cum~
pirir o fallo do supremo respeito ao
cumprimento do topónimo e do
uso do galego no concello da Coruña. O fallo do Supremo ratificaba unha senténcia de 1994, polo
que A Mesa vai solicitar do Tribu,
nal Superior de Xustiza de Galiza
"a execución forzosa da mesma".
Respeito ao arquivamento da de,
núncia por inXúrias -Vázquez acusara a,Mesa de actuar ao servizo do
BNG,, a Mesa non comparte ora,
zoamento do tribunal "pero considera primordial darlle prioridade
ao que realmente é importante
neste proceso: conseguir que o
concello da Coruña cumpra coa
senténcia que o TS emitiu o pasa,
do mes de Outubro sobre o uso do
galego nos documentos oficiais _e
respeito polo único topónimo ofi,
dal da cidade". •

•ÜCDG e tres
compañías
Maruxa Villanueva.
· portuguesas
•Convocado
producen unha
,, .
oprem10
obra de Vidal
de interpretación
Bolaño
'Maruxa
Tres compañías portuguesas,
Companhia Teatro de Braga, Sei,
. · Villanueva'
Dirixido a intérpretes de pezas te::
atrais de estrea en galega nace en '
Padrón o prémio "Maruxa Villa,
nueva", en memória da que fora
grande actriz da emigración e, .
nps últimos anos da sua vida,
guardesa da Casa Museu_Rosalia
de Castro. Non se coñecerá o fa,
llo do xúri até o mes de Novembro, pero si se fuco público a com,
posición do xúri o Mércores 24
de Xaneiro. Dolores Vilavedra,
Francisco Pillado, Manuel Viei,
tes, Xosé Manuel GonZález
Herrans, Miguel Gómez Segade,
Lino Braxe1 Rubén García e, por
parte do concello padronés, o al,
calde Xesus Villamor, o
concelleiro de Cultura, Anxel
V ázquez, o de Educación, Manuel
Baltar e, en representación da
oposición, o portavoz do BNG,
Octavio Sánchez. O xúri reunira,
se duas veces. unha en Maio para
emitir os primeiros votos e outra
en Novembro, xa para escoller
(/

va T rupe, do Porto e Centro Dra,
mático de Viana do Castelo, coproducirán xunto ªº Centro Dra~
mático Galego unha obra enea,
rregada a Roberto Vidal Bolaño.
O Instituto Galega das Artes Escénicas e Musicais encomendou
ao dramaturgo un texto específi,
co para un formato no que van
intervir actores portugueses e ga,
legos. A montaxe estrearase den,
tro dos actos do Porto 2001. •

• Festa celta
en Bretaña
A asociación "Auruxeira" de Bre,
toña continua organizando festas
celtas seguindo Ó ciclo anual. O
dia 3 de Febreiro, Sábado,
celébrase a denominada Cande, .
loria ou Ilboc, unha das catro
grandes celebracións do calendá,
río celta. A partir das nove e me,
dia ponse en marcha o programa:
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• Rianxo lembrou ·
os emigrantes uru~aios que doaron o busto de Cast~lao

Ao redor de cincuenta persoas
reunfronse na tarde do Sábado
2 7 de Xaneiro no concello de
Rianxo para comemorar os vin,
tecinco anos da doazon do busto
de Castelao á vila por parte dos
emigrantes de Uruguai. doazón
cuxo aniversário se cumpria
exactamente o 27 de Setembro
do ano pasado, pero que· foi
posposto até este mes de Xanei,
ro. Non puido estar presente o
alcalde Pedro Piñeiro, polo que
oficiou de anfitrión o concellei,
ro de Cultura Xosé Figueiro, e
• como apresentador do acto o
xomalista Femando Conde. Xesus Gómez Miño, que represen,
tou aos membros do Padreado
da Cultura G alega de Montevideo, narrou o periplo do busto
até ser instalado no paseo de Ri,
beira da vila rianxeira por
iniciativa da colectividade gale,
ga en Uruguai. Lembrou asímes-

Avellno Pousa Antelo e Pilar Gan:ia Negro.

mo nomes como o de Anton
Crestar ou Iolanda Diaz, voz du,
rante anos da emisión radiofóni,
ca Sempre en Galiza, que fixeron
posíbel a doazón. Tamén interviu nesta tarde de
comemoración a parlamentária
e lingüista Pilar García Negro,

que subliñou a loita galeguista
levada a cabo por Castelao nas
Cortes e no exilio. O presidente
da Fundación Castelao, Avelino
Pousa Antelo, tamén participou
no acto que rematou <liante do
busto cunha oferenda floral e a
música do Coro de Rianxo. •

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

primeiro, unha charla no salón
parroquial do di;uída e investigador Manuel Aneiros, despois, ac,
tuación do mago Teto e, por últi,
mo, ten lugar unha cea.+

•Convocan
o concurso de
poe~ia 'O Facha'
· Todos aqueles autores que non
teñan publicado un libro poético
individual en galego poden
concorrir á edición do XXII
Concurso Nacional de Poesía "O
Facho". Os traballos, que hai

que apresentar antes do 19 de
Abril, serán inéditos, n on terán
limitación de extensión, cun
máximo de cinco poemas por
concursante. Os orixinais deben
ser remitidos por cuatriplicado á
Agrupación Cultural "O Facho",
rua Federico T ápia 12, 1º ou ao
apartado de correos n º 46 da
Coruña. Por outra parte, a agru,
pación cultural celebrou o 115
aniversário do nacemento de
Castelao cunha oferenda floral e
un recital no Kiosko Alfonso no
que interviron Inma López Sil,
va, Xulio López Valcárcel,
Nacho Taibo, Henrique
Rabuñal e Manuel Maria. A mú,
sica puxoa o grupo de cantareiras
''Ruada de Leiro". •

• Chegan a Oaliza The Toasters,
precursores do ska estadounidense
Levan perto de vinte anos na música e, máis concretamente, facendo
ska. The T oasters chegan á Iguana de Vigo o Sábado 3 de Febreiro pa,
ra oferecer un concerto "dun estilo chegado de Xamaica que lle gasta
a calquera". Toasters formáronse en Nova York en 1982 e serviron de
modelo para moitos grupos que se constituíron posteriormen te. Fixe,
ron mille iros
de concertos e
fundaron a ca,
sa Moo n Re,
c ord s, o p r i,
m eir o se l o
americano
adicado exclu,
sivamente ao
ska. O concer,
to en Vigo co,
meza ás once
da noite e cus,
ta na porta
2.000 pesetas.
Hai posibili,
dade de mer,
car a entrada
anticipada a
l.600 ·na ten,
da Janié Jemes
e tenda Tipo,
de Vigo, no
Expressom
Sonora e Bar
Tracio, da
Coruña, no
B arto lo de
Compostela e
na tenda Tipo
de Ourense. +

• Mesa redonda
en Compostela
ao redor
do teatro
. .
na em1grac1on
/

Que papei' e releváncia tivo o te,
atto galego na emigración é o te,
ma da mesa redonda que se cele,
bra no Consello da Cultura, en
Santiago, o Xoves 1 de Febreiro
ás sete da tarde. Participan Clotilde Iglesias, filia do actor
Femando Iglesias "Tacholas", un
dos nomes fundamentais da escena emigrante, Luis Pérez, profesor e especialista en teatro gale,
go, e Laura Tato, profesora e au,
tora da Historia do Teatro Galego
de edicións A Nosa Terra. Mo,
dera Xosé Manuel Núfiez Seixas,
historiador e membro do Arquivo da Emigración Galega. •

•AComisión
Europea investiga
se se inflan os
prezos dos CDs
T eñen amañado os prews dos
compactos as compañias discográficas EMI, Bertelsmann (BMG),
Warner Music, Sony e Universal?
Esa é a pergunta que se fai o comisário europeu da Competéncia,
Mario Monti, que ven de empren,
der t,mha investigación para saber
se existe un pacto para inchar os
prezos dos CDs. A investigación
comewu co envio de cartas ás cin,
co grandes compañías e aos seus
distribuidores, cinco deles en in,
temet e trece no comércio tradi,
cional, nas que solicitan informa,
ción sobre a política de prez.os. Esta iniciativa da Comisión prodú~
cese despois de que a Comisión
Federal de Comércio acusara o pa,
sado ano ás empresas de inflar os
prezos dos compactos cun custe
para os consumidores de 480 mi,
llóns de dolares desde 1997. •

)

ANOSA TERRA

1 DE FEBREIRO DE 2001•Nº972

29

canta de libros .1

Actualización ,
fundamental

;

.

Título: Estrutura económica de Galiza.
Autores: Xoaquin Fernández Leiceaga &
Edelmiro López Iglesias.
Edita: Laiovento. Santiago de C., 2000.

Con razón din os autores que
"era unha necesidade" escreber
un tratado sobre a estrutura eco,
nómica de Galiza. Unha necesi,
dade para os alunos de Econó,
micas e para o país. Agora só
cómpre a História económica de
Galiza, encargada e esperada.
Xóaquin Femández Leiceaga e Edelmiro López.

Na segunda parte analizan cues,
tións transversais: a populación,
o emprego, o sector público e a
inserción comercial de Galiza.
Hai pouco tamén saiu na mesma
editorial un ensaio sobre a popu,
ladón galega do século XX de
Beiras e Abel López. Coinciden
nos dados, ollan diversos aspee,
tos cada un. A emigración de,
mográfica está subliñada e as
orixes na emigración de todo o
século e na actual sensibilidade
xerada pola inseguridade laboral
e o novo rol feminino.

terciário. E unha análise rigurosa.
Tiña manexado cada ano os vo,
lumes de Coren, da autoría ae
Gonzalo Femández, "La Agricul,
tura gallega", co ritomelo de sem,
pre ''hai que sacar populación do
agro". Estes autores nen citan tal
anúario. Que alegria constatar
unha realidade móbil, importante
en renda e emprego e acosada por
unha política económica pemi,
ciosa, grazas á análise <lestes aut°'
res. Coa crise esperada da enfer,
midade vacun salta polo ar a e&
moda receita dos satélites do "de,
'senrolismo baleiro". Á vez amó,
sase a brutal discriminación da
nosa agricultura dentro da UE; a
relación de subvencións supera a
distancia de 15 a 1 entre finlan,
dia e nós; dentro do Estado, Qali,
za recebe menos da tercéira parte
da média, a grande distáncia de
Aragón, as duas Castelas, Cantá"'.
bria etc. Se a isto engadimos a
fulta de concentración parcelária
e de mutacións necesárias para
unha correcta redimensión das
terras, é de admirar a resisténcia á
destrución do sector agrário.

Na terceira, analisan os sectores
agrário, pesqueiro, industrial e

O sector pesqueiro tan impor,
tante aparece no seu lugar cun,

A obra de Leiceaga, Iglesias ten
tres partes en 11 capítulos. A
primeira estuda a modernización
inacabada da economía galega, o
proceso de tal modernización e o
funcionamento actual. Os ritmos
desde 1875 da produción e renda
económica de Galiza sinálanse
nos gráficos que enriquecen todo
o texto. Estes discípulos de Bei,
ras recollen do "Atraso econó,
mico de Galiza" a investigación
do Mestre e afondan nos cám,
bios e reformulacións.

ha participación no PIB 2'2%
do emprego dun 4,5% -noutras
estimacións do 3,2 e o 4,2 respe,
tivamente- pero con capacidade
grande de exportación a España
e ao exterior,
mentres en
España só
acada o 0,4% &tes
do PIB e o
0,7% do em, discípulos
prego. Un de Beiras
sector históri, recollen do
co, de signifi, "Atta.So
cación ali,
mentária sen económico
igual e de de Galiza" a
abandono investigación
político xa
denunciado do mestre e
por V. Paz afondan nos
Andrade nos cáffibios e
seus dias e reformu~
ainda máis
nos actuais. lacións.
Os
outros
dous sectores,
indústria e
servizos, actualmente máis rendí,
beis, inda que inestábeis; neles
aparecen vitais os empresários
.galegos do Pastor -que volea par,

ticipar en actividades do sector
secundário-, Pescanova, lndfrex,
Coren, ·Feiraco, T elevés, xa .co,
mo sociedades anó!limas, ou co,
mo cooperativas. E á sua beira, a
empresa pública e a multina,
\:Íonal. Queda ~ luz que o.sector
industrial, coa sua produtividade,
define o PIB de forma radical;
mentres Galiza non medre neste
sector, imposíbel fuxir dos cbm,
boios de cola.
O mérito desta obra é_alto: como
investiga,ción e sistematización
ternos por primeira vez na man
un ensaio equiparábel aos seme,
llantes dos estados da UE. Obra
imprenscindíbel para historiado,
res, xomalistas, docentes etc.
Os autores coidaron o léxico,
aportan tecnicismos tomados da
língua trobcal que oxalá se di,
vulguen e fagan irrnecesários
tecnicismos extraídos do rexisto
comun; falan de válor acrescen,
tado, de porcentaxes, cuotas,
etc. Cando se multipliquen esta
clase de tratados, algo que se
precisa para toda orde de saber
comun e universitário, a lingua,
xe galega acadará o grao de uni,
formidade que botan de menos
tantos impacientes.

Os autores elaboran dados, por,
centaxes e conclusións desde
unha perspectiva global, tratan,
do de abranxer o ancho campo
dos sectores económicos e non
só o de "investigacións de van~
garda". Tratan de "limitar os
efeitos" da ideoloxia própria, sen
"unha teoria omnicomprensiva
sustida, ao menos de forma
consciente nos once capítulos
da obra" .(páx. 8). Estrutura eco,
nómica de Galiza é así un tratado
aberto aos debates e valoracións
de todos os .leitores. +
FRANCISCO CARBALLO

Sarcasmo·e poesia
en·Forcadela ·
"Este é un libro que está en contra da
poesia e da figurá do poeta, e quen o
fai é un poeta.
T rátase dun xogo
sarcástico, dunha
sorte de paradoxo
no que un poeta
nega a poesía".
Asi falaba Manuel
Forcadela de
Morte do fadista,
o poemário co que
gañou o VIII
Prémio de Poesia
Espiral Maior e que
ven de ser
publicado. Habia oito anos _que o
escritor non publicaba poesia e nestes
versos retorna a temas como o fracaso,
o erotismo e a morte. •

•

O xabaril
de Tucho Calvo
Antes de ~n papel estivo na rede e,
segundo a editora, foron milleiros os
internautas que baUcaron O xabaril
branco, un libro de T ucho Calvo e
Miguelanxo
Prado. Trátase
dunha novela
de aventuras,
naq1,1eo
protagonista
inícia unha
viaxe que o leva
dos Aneares até
Arxentina.
Estará
acompañado dun_
omnipresente
xabaril branca.
Calvo, reda¿tor e
xefe de opinión en
La Voz de Galicia, quUco facer con esta
novela un percorrido pola nosa
história. O libro, editado pÚr Ir Indo e
polo xomal coruñés, conta coas
ilustración de Miguelanxo Prado. t

¡)

Paulo Coelho
en sete dias
Unha semana é tempo de ahondo para
sabermos decidir se aceitamos ou non
o naso destino,
di Paulo
Coelho, e ·a sua
última novela, O
demónio e a
senhorita Prym
discurre en sete
dias. A vila
esqut:cida de
Vescas acolle a
batalla tras á
chegadadun
extranxeiro
-moitos din que o
demo- que cámbia para semP,_re a
-hist:óri:rcles-setJS-habitfillt~-_,___ .

bon ou mao? Canto atura a sua
integridade? Esas son as respostas que
percura o extranxeiro nesta novela
editada en Portugal por Pergaminho. t

Como matar un pato
Semella sinxelo, só
hai que facer
desaparect,:r a
alguén,.pero as_
causas, ás veces se
reviran e o ·
cometido non é tan
fácil como matar un
pato. Terá as túas
balas foi finalista do
prémio "Lueiro Rey"
de Novela Curta
2000. O matachín é o
, . protagonista da·
aventura na que se vai .
cruzar unha mullere na que "o que
antes era unha estrada ben asfaltada e
sen curvas acaba senda un condeado
carreiro cheo de lamas e fochas sen
fondo". En Sotelo Blanco.•

·-
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0 COQdeL
E sobretodo a penosa imaxe dun
sartego de Castelao, ali cunha fita
que indicaba que ninguén se
aproximase ás capelas adxacentes
porque estaban en reformas. Un
sartego, frío, pétreo, só, abando,
nado, que un despois de moitos
anos de non entrar naquela igre,
xa descobre como por casualida,
de. N engunha indicación. Nen
tan sequer un
foco que re,
saltase o lugar
onde están os Unha
restos da per,
soa que fixera exposición
as obras que que apenas
se mal pendu, se pode ver
raron.

Gastelao,
.
no r1ncon
e no ángulo
escuro
.,/'

ntulo: Cincuenta aniversário de Castelao. Organiza: Fundación Castelao, Fundación

Caixa Galicia e Museu de Pontevedra.
Lugar: San Domingos de Bonaval, Santiago.

•

Un que gusta da arte, non tivo re,
paros en andar 160 km. ida e vol,
ta para se achegar á exposición
que se publicita en Santo Domin,
gas de Bonaval. Compostela capi,
tal. Centro Galega de Arte Con,
temporáneo ao lado. E por riba,
ver, e ollar, as obras do Castelao.
Despois dun ano Castelao, todos '
estabamos sensibilizados da im,
portáncia que tivo Castelao, xa
non como guieiro político do na,
cionalismo galego, senón como
alicerce na literatura galega e so,
bre de todo na arte. Para min xa
tiña asumido que Castelao non
foi un Velázque:;, nen un Goya,
pero aí descubrin que foi el quen
puxo os primeiros chanzas do
que se debe entender por pintura
galega. De ai a sua xenialidade.
Polo camiño ia marinando na pri,
meira evolución que Castelao ti,
ña experimentado. Pasou de facer
debuxos para señoritos de Univer,
sidade a facer cousas sérias. El
mesmo o ten comentado por es,
crito. Os seus debuxos en Vida
Gal,l.ega e outras revistas, non eran
mais que a visión dun mozo con,
servador que utilizaba aos labregos
para se rir da sua vida e costumes.
A sua evolución foi decatarse de
que aquela xente para el represen,
taba algo asi como a eséncia do
que estaba descubrindo, Galiza.
Xa non fará máis chistes a canta
do povo labrego. Ponse do seu la,
do e comeza a loita política.

J

telao debuxa sen deixar a sua
raiceira galega, unha das mello,
res obras que se teñen feíto con,
tra da guerra. Tanto é asi que
nos anos corenta unha asemblea
de docentes en Paris, escolleu a
estampa A derradeira lección do
mestre como afiche para presidir
a citada asemblea. Que na Gali,
za ainda non nos ensinen estas
causas non quer dicer que non
sexa certo. Castelao no seu tem,
po, que é onde hai que situalo,
foi un revulsivo da arte non só
na Galiza senón no Estado espa,
ñol. Pero foron meitos anos de
siléncio e omisión.

E a sua vida artística vai parella
da sua evolución política. A sua
obra artística non é máais que a
ilustración do seu quefacer polfü,
co. Na sua biografia descubrimos
como o seu primeiro expresionis,
mo de primeiros dos anos· vinte
pon á arte galega a altura de cal,
quer país europeu. Digan o que
digan catedráticos ilustres, levan,
tando duas liñas do seu diário, e
esquecendo a mantenta a sua
obra, Castelao trouxo da sua via,
xe por Europa o amor polo colori,
do, que por outro lado eran as ·co,
res primárias que tanto gustaban
aos mariñeiros e aos labregos. A
liña xa a apredendera do moder,
nismo e do xaponesismo, moda
na Europa de primeiros do século
XX. Liña, colorido, expresión eran
cousas ainda que a pintura que se
levaba no Estado español non ad,
mitia. Primaba o rexionalismo.
Estampas de tipos ou costumes
das que tanto gustaba aquela da,
se decadente que sostiña o réxi,
me de Primo de Rivera.

E con esta exposición non se
consigue moito máis que cum,
prir. Posto que xa na entrada de
San Domingos advertiase a ámbolos dous lados da porta senllos
cartaces dunha empresa de re,
construción _de Pontevedra. E
asi foi. Unha exposición q,ue a
penas se pode ver por causa
dunha deficiente iluminación.
Os debuxos dos álbumes de gue,
rra sen unha mera lámpada. Os
grandes óleos que se exiben no
ábsida da igrexa cunha penosa
luz que impedía velos de fronte
pola cantidade de reflexos que
producia. Iso si. A vista desprazábase cara as restauracións que
se están a facer na igrexa.

No Estado español a arte moderna
comeza coa exposición dos Ibéri,
cos no ano 1925 en Madrid. Ali
estaba algun galego, como Maruxa
Mallo. Castelao xa viña pregoan,
do e facendo arte europeu.
E coa guerra civil española, Cas,

por causa
A posterior dunha
visita ao Cen, deficiente
tro Galega de iluminación.
Arte Contem,
poránea, ain, Os debuxos
da fixo subir dos álbumes
en mina ca, de guerra sen
rraxe que acu,
mulei no falli, unhamera
da visita ante, lámpada.

rior. Un local
moi ben ilu,
minado , ben
atendido e
que parece non ter en canta a arte
que se fixo e que se fai neste país.
Unha tenda,libraria chea de libros
de arte que nos ensinan moito da
arte internacional pero con pouca
produción sobar da nosa.
Se algunha produción seria de
referencia para este Centro estaria xusto naqueles artistas que
foron os que pensaron a arte
desde Galiza. Pero só pensando
a cultura galega como periféria
cultural, podemos manter con
diñeiro galega un Centro que
non nos amase a nosa arte.
E desde a deixadez e a improvisa,
ción se pode oferecer unha exposición tan mal montada como a
que nos oferecen de Castelao
nunha igrexa en reconstrución. •
XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO

----lllBandadeseñadallll - - - A cidade
o e uxante
lisboeta
David Soares
-i
i

Titulo: Cidade-Túmulo.
Autor: David Soares.

Edita: Círculo de Abuso.

Os seres humanos que habitan as
cidades non marcan os seus terri,
tórios para edificar neles, senón
que acaban senda soterrados e
contribuíndo aos cimentos das
urbes. A metáfora que o debu,
xante e guionista David Soares
desenvolve no cómic Cidade,Tú,
mulo afonda na parte máis vio,
lenta das persoas, na face máis
-desagradábel da sua existéncia e
nos sumidoiros da cidade. Unha

cidade que pode ser Lisboa, Ma,
drid ou Londres e na que a "su,
asta vida" das suas ruas nace da
marte de obx~ctos e humanos. 0
protagonista desta historieta, o
escritor O'Malley, vai descubrir
no seu próprio corpo como se es,
tán a construir as cidades do fu,
turo, imensas larvas que precisan
de destrución para alimentarse.
"A cidade iria crescer, sim sen,
hor. Mas iria consumir,se a si
mesma num motim de descanso,
lo e desconfían\'.ª· ,Os seus noví,
simas habitantes nao conhece,
riam o amor, nem o riso e defin;
hariam como orquídeas num
quarto escuro. Cada dia pesan-:
do, lhes nos cora\'.Ües como o re,
marso de pecados cometidos por
dezenas de gera\'.oes".
Nacido en Lisboa en 1976, Da,
vid Soares leva traballado no
campo da fotografía e da publi,
cidade. Gasta dun estilo intran,
sixente que se inclina polo lado
"menos simpático" da natureza

-

-humana. Esta Cidade, Túmulo é
o traballo máis recente pero xa
publicou Alimentando,se Com
Os Fracos, Pessoas Comuns e
Horror Fiction. •
A.E.

lnzar Razóns
N 2 23 l. Xaneiro de 2001. Prezo 300 pta.
Edita: Inzar.

Neste número, Xesus Vega reflexiona
sobre o fin da bonanza económica e o
início dunha etapa de recesión para o
govemo Aznar. Xosé Manuel Beiras
aponta ideas sobre o futuro socioeconómico e a emerxéncia prepotente do modelo neo-americano, caracterizado polo
retorno ao capitalismo salvaxe. Roberto Touriño
lembra a figura de Cas,
telao e a sua
influéncia
nas mudanzas do galeguismo. O
ecoloxista
Antón
Masa
reclama
unha nova lei de protección das rias galegas que impida a sua
contaminación e o progresivo deterioro
dos seus ricos ecosistemas. Xabier Paz
propón un debate ao redor da loita entre identidade e globalización. t

Raiga me
Revista de arte cultura e
tradición popular
N 2 11. Novembro de 2000.
Dirixen: Mariló e Xúlio Femández Senra.
Edita: Depuración de Ourense.

Os xudeus son os protagonistas desta
edición. En diferentes ttaballos, vários
investigadores procuran
as pegadas
históricas
hebreas no
território galega. Xosé
Ramón Estévez e Glória de António dan
sucintos
dados sobre a preséncia xudia en Galiza
na Baixa ldade Média. António Blanco,
Ameos López e Cristina Yarela cénttanse no estudo desta minoria en Allariz.
Anselmo López Carreira analiza a
comunidade xudia en Ourense. t

O Correo da Unesco
Decembro de 2000. Prezo 550 pta.
Dirixe: René Lefort.
Edita: Organización das Nacións Unidas para
a Educación, a Ciéncia e a Cultura.

0-rema-mciis-importante deste número
é a influéncia do mercado na
educación. En vários traballos dáse
contado xeito de enfocar a formaci'ón
dos cidadáns
nun contexto
que só busca
o gafio dos
capital is tas.
A estadounidense
Dorothy
Shipps reflexiona sobre o poder
empresarial
no deseño
do ensino
norteamericano. A sulafricana Karen McGregor e a bra'.sileira Luciana
Zenti explican o auxe das escolas privadas, destinadas ás clases médias e altas,
nun proceso de polarización social en
canto á educación. Entre os outros temas tratados, o británico Tim Crabbe
explica a preséncia de consignas racistas no futbol. •

'
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Morreu o poeta Egito Gon\,alves
, Era defensor e loitador a ·p rol do galego--portugués
-0- G. NUNO DE FARIA /PORTO

1

1

Coma idade de 70 anos morreu, a fim da passada segun..
da .. feira, o poeta portugués
do Norte, Egito Gon~alves.
Natural de Matosinhos, cerca
de Porto, era amigo íntimo
das gentes galegoportuguesas, combatente e lutadorpelo seu idioma e cultura, encontrando-se, sempre, na primeira linha em defesa dos
valores elementares que enformam dois Povos separados.
Egito faz parte integrante da po,
esia e cultura portuguesas da se,
gunda metade do século XX, as,
sumindo a palavra,poema como
forma,for\:a,razao de estar com,
prometido com a realidade en,
volvente e circundante.
Militante comunista (PCP) des,

de sempre, Egito Gon\:alves foi
um dos intelectuais -entre tan,
t~s Q!!tros- .Perseguidos pelo re,
gime salazansta.

Notícias do Bloqueio (Diz,lhes
que se resiste na cidade / desfigu,
rada por feridas de granadas / e
enquanto a água e os víveres es,
casseiam / aumenta a raiva / e a
esperan\:ª reproduz,se) é un hino
atirado contra todas as for~as e
sistemas repressivas e represso,
ras, constituindo um poema de
culto até para movimentos de li,
berta~ao de pavos e na~oes.
Contando com amigos e admira,
dores na Galiza, Egito Gon~alves
foi dos primeiros subscritores e
apoiantes do movimento de inte,
lectuais e jomalistas portugueses
em defesa do cantautor Suso Vaa,
monde, participando nos actos
públicos que ocorreram, nes.se dis,

tan.te 75, de Norte a sul do país.
Escreveu urna miío,cheia de liv,
ros -mais de vinte-, cuja lírica
foi moldada por sítios e lugares
de gentes e realidades e de que é
repositório '~E no Entanto Mo,
ve,se'', livro premiado pela fu,
socia~ao Portuguesa de Escrito,
res e Pen Clube.
Dividiu e conjugou a sua activida,
de e produ\:ao literária e artística
com a funda~ao e direc\:ao de es,
truturas que muito tem estimula,
do e potenciado essas mesmas áre,
as da escrita e da reflexao, como é
o caso da Cooperativa Árvore,
Associa~ao de Jornalistas e Ho,
mens de Letras do Porto, Círculo
de Cultura Teatral, Teatro Expe,
rimental do Porto, Clube de Ci,
nematografia do Porto e outros.
Como publicista e tradutor di,

rigiu e participou nas reyistas

Limiar, Távola Redonda, Arvore
e Bandarra - publica\:5es acérri,
ma e constantemente pei:segui,
das pelo regime fascista- qué
constituem um marco na tra,
jectória literária e criativa de

Egito Gon~alves, reflexo, toda
ela, de urna coeren,cia marcan,
te e que parte de urna postura
I).eo , realista para um lirismo
tao revolucion.ár~o quanto
amar, aquí e agora, é s·er,sé ou, .
tro ... pelos outros,nós. •

FRANCISCO A.Nr. VIDAL

A temeridade de san Francisco Blanco
O santo Francisco Blanco
naceu a16 en T ameirón,
e farto de gardar cabras
foi misionar ó Xapón.
Así presenta unha cantiga popu,
Lar a este santo, avogoso contra
o bocio, a quen en Tameirón e
Otarelo (Viana do Bolo) lle ce,
lebran festa o cinco de febreiro,
durante a que dan a bicar o de,
do maimiño no primeiro lugar e
a súa caveira no segundo.
Xa desde ben cativo, Francisco
amosou unha disposición espe,
cial para a vida contemplativa,
e tudio e o en imi mamento,
salpicada, á veces, coas peque,
nas arroutadas dun activista. A
anécdotas rem(tennos a infini,
dade de hi torias na que o ra,
paz, prendido nas súas cavila,
cións, e quecfa o labores do
campo, e logo había coa axuda
. de anxos custodio , xa fose para
' amañar unha leira, ou o máis
curioso, cando se lle torceu un
carro cargado de palla, e men,

E cando ~a se sentía san coma
un peixe o necesitado de nova
actividade, enrolouse nun grupo
de misioneiros para Filipinas.
Pero unha vez nas i.llas, propu,
xéronlle ir ao Xapón, nunha es,
pecie de ONG da época para
atender un hospital de leprosos
en Meaco, onde en tan só tres
meses aprendeu a lingua nativa
e puido confesar e predicar en
xaponés.

tres o pai buscaba uns homes
que lle botasen unha man, el,
coa axuda do seu anxo da Gar,
da, púxoo en pé como se alí non
pasara nada.
Realmente, a labranza non era o
del. A Farruco gustáballe refle,
xionar, e estudiar. Cóntase que
cando a nai lle mandaba traer
un feixe de uces para o lume,
non dubidaba en cargalas no
lombo das cabuxas e dos cans
para poder ocupar as súas mans
en pasar as follas dalgún libro de
pensamentos máis profundos.
Quen notou a agudeza do rapaz
foi o Conde de Monterrei, que
decidiu pagarlle os estudios en
Verfn e Salamanca, onde se
acolleu á disciplina dos francis,
canos.
Pero as longas horas de estudio e
os sacrificios que a si mesmo se
impoñía para emular aos gran,
des santos, deron nel cunha fe,
bre que cada tres días o deixaba

a morrer, polo que os seus supe,
riores decidiron mandalo para o
convento de Pontevedra, onde a
benevolencia do clima o podía
axudar a unha pronta recupera,
ción. E recuperou. O clima e a
súa fe cega no beato Frei Xoán
de Navarrete, sobre o cal sepul,
ero decidiu durmir no campo,
santo fransciscano, sacaron do
seu carpo as febres ao noveno
día de santos remedios.

Non deberon ser moi agrada,
bles as palabras que o naso pai,
sano foi dicir ao antigo e culto
imperio do sol nacente, porque
o mesmo emperador que un día
acolleu aos freires con agrade,
ciclas palabras, aguilloado po,
los monxes bonzos, mandou
prender aos freires cristiáns e
ao naso paisano, por insultar
aos deuses autóctonos e incitar
aos nativos a renegar da mile,
naria crenza.
O proceso viuse salpicado, acle,
mais, por un conflito político

Eu tamén fon coas vacas

AFONSOEIRÉ

sobre os dereitos a mercadear
nas colonias ·portuguesas dese
país. Conflito delicado, visto
con moitas caras segundo quen
sexa o historiador; pero que axu,
dou a que o emperador ordenase
xulgalos por provocadores.
E o cinco de febreiro de 1597,
cando el roldaba os vintecinco
anos de idade, tras padecer tor,
tura e vexacións, executouse a
condena: Crucificados e lancea,
dos; sen·que de nada lle valesen
os mxos custodios de outrora.
Cantan, que cando foi canoni,
zado, en 1629, o bispo de Ou,
rense acercouse a felicitar á nai
do santo, unha velliña de no,
venta anos, por ter levado no
seu ventre a un mártir, esta, con
franqueza e dor maternal res,
pondeulle:
- Señor, eu sempre lle dicía ao
meu Francisco, como sexas tan
arroutado vas acabar mal... E
mire como acertei, señor. •

Casarriba

EULOX10 R RUIBAL

Casarriba
Eulóxio R. Ruibal.

(
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A grande aperta que Chancha
.

~

"De pr

Comesaña eMarivi Villaverde
recibiron en nome de todo o exílio

meiro
pedra.
e sair
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topei 1
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As duas protagonizaron-en Po~tevedra a xornada máis_emotiva
do Congreso,Homenaxe ao Exi1io Galega 1936, 1975
*
ABRAZÁRONSE FORTE. LEVABAN MOlTOS ANOS SEN VERSE.

CARME YIDAL

NEN

ELAS RECORDABAN CANTO. CHONCHA CONCHEIRO PASOU MÁIS

..-

XERON SER TESTEMUÑA DE TODOS OS QUE MARCHARON E, NOS
SEUS NOMES, AGRADECERON O ABRAZO E O CALOR DUN PÚBLICO

CIONADAS MINUTOS . ANTES DE COMEZAR A HOMENAXE QUE O

QUE, POSTO EN PÉ, PROTAGONIZABA UN APLAUSO INTERMINÁBEL.

l. AMAN
DOSPAIÑOS
Manuel Rivas

i
¡
i

~

"

"Pero
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Convertéronse en representantes
dos exilados e exiladas. Era tamén
esa a sua vontade, ser a voz de to,
dos aquelas figuras coñecidas pero
tamén dos centos e centos de fu,
xidos anónimos aos que nunca -se
lles agradeceron os seus esforzos.
Ninguén esperaba que os seus dis,
cursos foran tan rexos, que Marivi
Villaverde recorrera as razóns que .
a levaron a protagonizar tres exí,
lios, nen que Chancha Comesaña
dera un por un os nomes das mu,
lleres antifascistas que, canda ela,
formaban en México a Aso,
ciación Mariana Pineda. Fixérono
coa voz entrecortada, con bágoas
que eran correspondidas polo pú,
blico, pero tamén cos discursos
políticos de duas mulleres que,
con máis de oitenta anos, seguen
considerándose exiladas.

fiCC1óN

ll

LLE TIÑA

DE TRINTA ANOS EN MÉXICO, MARIVI YILLAVERDE BOA PARTE

Desde México, onde reside, via,
xou Ánxeles Comesaña, filla de
Chancha, para acompañar á nai
no acto e tamén para traer cartas

,.

1975,1936

RESERVADA EN PONTEVEDRA. TANTO UNHA COMO A OUTRA QUI,

DA SUA VIDA NA ARXENTINA. VíRONSE E ABRAZÁRONSE EMO,

Abrazáronse forte e lembraron
un episódio máis que une as suas
biografías. A triste coincidéncia
de que os seus dous compañeiros,
Ramón de Valenzuela e Francis,
co Comesaña, tiveran tamén
compartido talvez a circunstán,
cia máis difícil das suas vidas,
presos no cárcere de Compostela
naquel terríbel 1936. Formaba
parte das suas vidas como tamén
esta homenaxe que non se can,
saban de agradecer.

.

CONGRESO,HOMENAXE AO EXÍILIO ÜALEGO

"De 1
por n
ña p1
meus
nidac
( irr

de apoio daquelas outras mulleres
que partillaron do exílio da nai.
Tamén emotivas misivas que a .
filla leu antes de recoller o ramo
de flores e a placa en nome de
Maruxa Femández que non pui,
do asistir ao acto por cuestión de
saude pero que ·era tamén unha
das protagonistas da celebración.
"Agradézovos, Marivi e Chon,
cha, que vos sexades hoxe o sím,

5. EUTAMÉN FUN
COAS VACAS
DE RAPAZ
Afonso Eiré

Espiral Maior

Xerais

2. As

RULAS

DE BAKUNIN
Antón Riveiro Coello

NoN fiCC1óN

Galaxia

l. HISTORIA

3.ÉBORA

DEGALICIA
Pepe Carreiro
A Nasa Terra

X.C. Caneiro

Xerais

4. A

VIAXE

DE BALDASSARE
A. Maloouf

Xerais

2. Os CASTROS

r3·. DEGALICIA
ANTROPOWXIA
Mariño Ferro

Xerais

4. CRÓNICA
DO FOLK GALEGO
X.M. Estévez & O. Wa.da
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bolo de todos e todas elas, que
nos perrnitades poder homena,
x.ear a todo o noso exílio nos vo,
sos nomes. Para nós é unha hon,
ra tervos hoxe aqui e que nos de,
ade5 a oportunidade de recibiros,

como se neste momento baixara,
des do barco ou avión que vos
trouxo de México ou Buenos Ai,
res", dixo no seu discurso a con,
celleira de Educación e Muller
de Pontevedra, Salomé Álvarez.

Lembrou asi o calado que fora
regreso dos que volveran, o e ,
quecemento dos que nunca re,
gresaron e quixo que o acto pu,
lase para ((botar abaixo o silénci
que pesou sobre o exílio". •

...•............................•.................................................•....................

'Obxecto de estudo e recoñecemento'
Foron tres dias nos que-máis de vin,
te especialistas debullaron os distin,
tos aspectos do exílio político. As
conclusións do encontro organizado
polo Concello de Pontevedra e a
Universidade de Vigo e promovido
por A Nasa Terra e a A. C. Maio
Longo, tiñan que ser, por abriga, as
dun congreso aberro. ''Non quere,
mos rematalo porque desde este es,
trado se reivindicou a recuperación
para a nosa história do labor social,
político e cultural do exílio e a res,
tauradón da memória dos exilados"
afirmou Xosé Enrique Acuña, coor,
dinador do Congreso, quen recoñe,
ceu que a sua celebración "constitue
un primeiro paso fundamental dun
traballo no que debemos poñer todo
o noso empeño". Reiv~dicaban asi,
mesmo as conclusións que as insti,
tucións e as entidades académicas se
fagan eco <lesas mesmas demandas:
"Que o exílio non quede á marxe
dos currículos universitários, dos
manuais escolares nen do recoñece,
mento institucional e tamén niso
este Congreso de Pontevedra foi un

primeiro e fundamental paso nun
camiño que esixiremos amplo". fí,
xose eco tamén Acuña nas conclu,
sións da reclamación por parte de
vários dos conferenciantes da elabo,
ración dun inventário da obra artís,
tica xenerada no exílio e da publica,
ción de obras inéditas e esgotadas.
''Responsabilidade da Xunta de Ga,
liza será que se perda a memória do
máis brillante da nosa sociedade que
marchou despois de 1936".
"Os organizadores ficariamos satis,
feitos se deste congreso sairan no,
vas .investigacións, novos descobri,
mentas e se abrisen luces sobre un,
ha etapa sobre a que pesou un terrí,
bel siléncio sen dúbida interesado",
continuou o coordinador para quen
a celebración do Congreso corres,
ponde a uun acto de xustiza históri,
ca polo moito que lle debemos".

"Foron leais coa Galiza"
Ninguén mellor que l. Oiaz Pardo
para inaugura o encontro cunha

conferéncia con título elocuente:
"Os meus amigos e amigas do exf,
li9". Foron saindo así na sua inter,
vención nomes que teñen presén,
da na sua biografía . Nornes, alguns
deles, a quen Isaac Diaz Pardo axu,
dou e convenceu da necesidade do
regreso ao país.
uAqui mataron xente, outros clau,
dicaron. os que marcharon conti,
nuando amando a sua terra, sacrifi,
caron a sua vida e mantiveron a le,
.aldade ao país. Todos os que vahan
marcharon para o exílio", afirmou
Diaz Pardo quen fixo tamén unha
especial referéncia á figura de Bibia,
no Osório T affal que, ao seu dicer,
"pudo chegar a ser o presidente do
govemo galego cando chegou a _de,
mocrácia pero Galiza non se portou
ben, era un sábio e defendeu a Re.:
pública até o último momento". Pe;
dia asi Diaz Pardo o recoñecemento
da sua figura, petición que se repe,
tiu no acto de claúsura e homenaxe,
en especial, na conferéncia de Bal,
domero Cores Trasmonte.•
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DE PRONTO CHEGOU A NOITE
~ Emitirase a entrevista
....
.
. "De pronto chegou .a noite, pri,
pediume que viñera a

•..•.•.............•......................................•.................................................

MARM VILLAVERDE .

sust~nto,

meiro de medo, logo xa seria de.
pedra. E houbo que deixar todo
e sair fuxindo como se poido,
primeiro meu pai, meses despois
nós. Asi comezou o meu exflio
• en Fráncia, próxima a cumprir
os catorce anos, tendo que cum,
prir abrigas até entón alleas a
min, asumindo responsabilida,
des que tratei de levar adiante.
De pronto naquela grande vila
topei que perdera algo moi im,
portante para min, perdera o
MAR. O mar tan placenteiro
• n·o verán e tan desacougado an,
que fermoso no inverno. Foi a
prime ira perda".
"Pero o futuro chegou pronto,
cheo de novas perdas. E o pre,
sente eran xa aqueles campos
de concentración que agarda,
ban aos perdedores nas condi,
cións rnáis inhumanas, nos que
tanta xente rnorreu de disente,
ria, de frío, de fame, de piollos
e de malos tratos. E mentras
agardabamos o nosos papeis
para entrar en Arxntina ( ... )
coñecin a Ramón que chegara
coma quen di, da man de meu
pai, unha mañá despois de que
viaxaran xuntos desde Paris.
Tivemos pouco tempo, apenas
cinco días cun mes de por me,
dio, pero dende entón os dous
sabíamos que nacera algo en

Galiza. E asi dous meses despois
da miña chegada comezamos a :
nosa vida en comun".
':
"Neses anos as nosas ilusións
postas no fin da guerra e o cárn:bio que se ia .producir fumos no,
vamente decepcionados e non
nos quedou outra que pedir o in,
dulto e marchar a Arxentina, eu
por segunda vez e esta cos nosos
dous fillos, xa de dous e tres
anos. E de novo o exílio".

nós que ia acompafiarnos nas
nosas vidas. Partimos para Ar,
xentina, eu xa sentíndorne a
máis perdedora do mundo".
"Ramón non puido naqueles
anos chegar a Arxentina por,
que os alemáns en canto inva,
diron a Franza, collérono preso
e coa policia española que ali
actuaba levárono esposado a
San Sebastián e máis tarde a
Ávila, onde foi xulgado. Cando
el sae do cárcere en liberdade
condicional ou prisión atenua,
da, e puido cc:imezar a gañar o

"Foron tempos de ter moi en
conta a solidariedade, especial,
mente cos presos, e de darlle a
lata aos bos amigos da arte que
sempre eran capaces de dar unha
obriña para ese fin. Foron anos
tq_mén de esperanza: "Aquilo
non vai durar sempre". Por todo
isto que estou a contar, penso
que o exílio dentro da traxédia
que supón o ser trasterrado, de
cambiar o senso das nosas vidas,
penso que foi positivo e ainda
que pareza unha simpleza, xa o
feito de que a palabra galega fose
valorada, deixar de ser un ·apela,
tivo case despectivo, xa iso ten :
mérito. Claro que houbo desen, •
contros, que as relacións políti,
cas non rendiron o que se podia
agardar, que houbo decepcións,
pero iso é consubstancial coa vi,
da ali, aquí e acolá". •

VIDASNORIO
DUNHA HISTÓRIA IRREPETIBEL
CHoNcHA CoMESA.tilA
"De nengunha maneira falo nin
por min, nin moito menos da mi,
ña persoa, e, sen embargo, aos
meus 87 anos dádesme a oportu,
nidade de falar por todas as valí°'
ísirnas mullere , entrañábei
amigas, a maioria xa mortas, que
tiven o priviléxio d cofiecer e ás
que n uniron
rn rno
fio ,
as m mas n tálxias, e unha for,
za impond rábel que cnchia a
nosa existéncia a pe ar dos horr°'
res qu viñamo de viver, e a pe,
sar da dor que significaba deixar
as no as casas, as no as farnflias, e
sobr tod ter d ixado a todos os
compafieiros e compañeiras da
no a loita, naquelas cadeas espa,
:ñolas que significaron un hoto,
causto para o noso povo".
"O meu home e eu tivemos a
sorte de chegar a México, un pa,
ís marabilloso e fraternal, máxico
e solidário, onde un viveiro de
artistas e de intelectuais, que in,
cluso formaran parte da guerra,
unidos ás brigadas interna,
cionais, nos esperaron cos brazos
abertos. Un México, en fin, ao
que nunca nos alcanzará o agra,
decemento para responder a sua
infinita solidariedade".
"En México fundouse, a fins dos
anos trinta, a UME, Unión de
Mulleres Españolas Mariana Pi,
neda- que atadas ao impulso da
antiga Federación Internacional
de Mulleres Españolas en Frán,
cia, despregou cunha constáncia
irrefrenábel, un labor de solida,

....

ros, eran o noso compromiso".

riedade digna de mencionarse.
( ... )A UME adicouse fundamen,
talmente ás tarefas de comunica,
ción e relación permanente cos
presos e presas de todas as cadeas
españolas e as suas famílias, esa
tarefa foi motor para idear un
cento de cousas, desde a organi,
zación de festas memorábeis on,
de rifabamos todo canto podia,·
mos, até aquel tocar portas de
moitísimas persoas a quen pedía,
mos axuda para a nosa causa. A
responsabilidade de que non lle
faltara nada ás famílias dos en,
carcelados e a comunicación a
través de cartas e paquetes con
roupa que faciamos chegar por
correo e coa xente que podia
viaxar a España neses anos escu,

"Nas nosas filas estaban mulle,
res da talla de Veneranda Man,
zano, a Ínai0r de nós, que fora a
primeira muller deputada polos
mineiros de Asturias e que des,
pregaba a sua brillante inteli,
xéncia sobre os temas da loita
contra o fascismo; Aurelia Pijo,
án, unha das primeiras doutoras
en medicina licenciada da Uni,
versidade de Barcelona, acudía
coas suas ideas e o seu encanto;
Ana del Toro, tamén unha das
primeiras doutoras en História •
da Universidade de Valéncia;
Candelária Gracia, activista in,
cansábel, xuntaba sinaturas, ia
dun lugar a outro percorrendo a
cidade enteira, tiña e ten unha
marabillosa voz, que ainda
exerce coas melloers cancións
da sua memória; Luisa Viquei,
ra, unha muller galega inteli,
xente e sensíbel, Filo Expresare
que coa sua enorme sinxeleza e
tenrura fo¡ a nosa guia e diri,
xente nas tarefas que nos toca,
b.a facer; Pepita Suárez, que co
seu don de orde administrou e
organizou as finanzas da UME e
fixo miragres estirando aqueles
fondos para que chegaran ben
repartidos ao seu destino. Trai,
go aqui á memória a pequena
sala de Filo, e todas nós cosen, •
do a roupa que nos doaran, te,
cendo, planchando e conver,
sando sobre as nosas vidas que
corrian paralelas no rio daquela
história irrepetíbel". •
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de Sánchez Dragó
a~ Ferrin?
*CÉSAR LORENZO. GIL

O escritor Xosé Luís Méndez Ferrin denunciou que
lle censuraran a entrevista
que Femando Sánchez Dra ..
gó lle fixera para Negro sobre blanco, da segunda
canle de TVE. O autor fí ..
xoo através da sua coluna
de Faro de Vigo e acusou
directamente a Manuel Fra..
ga e · á dirección do ente
estatal. O próprio Dragó negou que existise nengunha
presión nen ameaza e anunciou a emisión' da conversa
neste mes ou no próximo.

de que me impuxesen nengun,
· ha orde no sentido por el de,
nunciado, apresentaria a miña
demisión como traballador de
TVE."
Pola sua parte, Méndez Ferrin, .
logo de falar con Dragó, expli,
cou para A N osa T erra que sa,
be con certeza que houbo pre,
sións do gabinete da Xunta de
Galiza sobre os responsábeis de
emisións de TVE. "Confio ple,
namente no talante democráti,
co de Fernando, sei que el fará
todo o posíbel para que se emi,
ta a entrevista, pero coñezo
perfectamente os trazos antide,
mocráticos de· Manuel Fraga,
Pérez Varela e os directivos da
televisión española."

O director do espazo de TVE
estrañouse das denúncias ver,
quidas por Ferrin e negou cal,
quera intromisión política nos
contidos dos seus programas.
"Antes de que
se emitan, nin,
guén, alén de
min e dos
meus colabora,
dores, ven o
que ~stá grava,
do. E imposí,
bel que me
censuren, polo
tanto. O que
pasa é que gra,
vo os meus
programas con
moita antela,
ción. Por iso,
ese aínda non
puido facerse
público."

Por este motivo, o escritor se,
gue sen confiar plenamente en
que os seus co,
mentários apa,
rezan na tele,
visión final,
mente. "A dia
de hoxe, as ba,
datadas da Be,
renguela que
soaron durante
a entrevista
non soaron Pª'
ra todo o esta,
do; a promesa
de Dragó de
que a miña en,
trevista sairia á
luz despois do
Nadal, tam,
pouco. O tem,
po dirá se tiña
Ademais, Dra,
razón nas de,
gó destacou os
núncias de
V Í n C U l O S d e Xosé Luís Méndez Fenin.
censura insti,
tucional."
amizade que
mantén co au,
tor gaiego e reiterou que non
Sánchez Dragó recoñeceu que
non sabe ben cando se emitirá
existe nengunha. modificación
na entrevista. "Nunca tocaria o
a entrevista con Ferrin, por
cuestións de prevaléncia da
contido da nosa conversa sen o
actualidade. A data prevista é
consentimento de Xosé Luís.
Somos amigos desde hai moitos
o 4 de Febreiro pero poderia
anos e teño con el unha rela,
trasladarse ao 18 ·ou ao 4 de
ción excelente. Ademais, antes
Marzo.+

Quen faga voar
de Xosé V ázquez Pintor.
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A Nosa Terra publica o seu xomalismo en galega

Xosé Manuel Millán

En canto poeta como plasma a
sua curiosidade polas tendéncias estéticas máis anovadoras
do seu momento?

'J ohán Carballeira foi
un dos grandes renóvadores
da nosa prensa'
-0- .CARM E VI DAL
SON MOITOS os ANOS
QUE o POETA, PROFESOR E INVESTIGADOR
LITERA!UO XosÉ MANUEL MILLÁN PRO-.
\
.
CURA A OBRA DO ESCRITOR, POLÍTICO E XORNALISTA }óHÁN CARBALLEIRA, FUSILADO EN . 1936. ÜBRA
.VERTIDA EN PÁXINAS DE XORNAIS QUE LLE DERON GRANDE POPULARIDADE NO SEU TEMPO PERO QUE O
AFASTARON DE SER M01JVO DE ESTUDO LÍTERÁRIO.

PG

A

MEMÓRIA DO QUE FORA ALCALDE DE BUEU POLO

DESAPARECEU COMO A DE TANTOS OUTROS QUE SOFRIRON A REPRESIÓN FASCISTA, NEN OS VICIÑOS

MENTABAN O SEU NOME.
CARBALLEIRA

A

xeracional máis marcada, o principal definidor da existéncia
dunha nova xeración literária galega, unha nova corrente e unha
nova visión do mundo.

PUBLICACIÓN POR XOSÉ MANUEL MILLÁN DAS PÁxINAS GALEGAS DE }OHÁN

(A NosÁ TERRA) AFONDA NO PROCESO DE RECUPERACIÓN DUNHA FIGURA CLAVE PARA .

ENTENDER OS ANOS VINTE E TRINTA. No LIBRO, MILLÁN .ACHÉGANOS AO XORNALISMO MODERNO E COMBATIVO DE CARBALLEIRA, POLO QUE, SEGUNDO O ESTUDOSO, FOI ASASINADO DESPOIS DO GOLPE MILITAR.

Ten unha preocupación constante polos movimentos estéticos
máis recentes pero, ás veces, isa
non se acompaña cunha práctica
excesivamente rupturista no sentido de que se sinte membro dunha escola e nel apréciase moito ainfluécia de Manuel Antonio ou
Amado Carballo. Esa pertenza á
escola impídelle que poida desenvolver unha maior orixinalidade, pero e~tá ao tanto do desenv,olvemento poético da época. A altura de 1932 xa fai unha
revisión da poesía vangardista,
percibe a mudanza das tendén,
cias literárias europeas e, por
exemplo, o surrealismo aparece
nalgun dos seus últimos poemas.
A partir de 1927 e 1928 a practi,
ca poética queda relegada a se,
gundo plano e enfoca o seu traballo na liña do xomalismo, onde alcanza unha linguaxe e unha
visión moderna e vangardista.
Trátase, de certo, dun xornalista moderno e anovador, mesmo na introdución de xéneros.
Forma parte dun grupo que
transforma o xomalismo galego.
El introduce unha maneira fresca de conectar coa realidade,
unha atención ao viver diário da
poboación dese momento, aos
problemas imediatos que pareceria extrano 8:_topar nas páxinas
dun xomal. E por antonomásia
o entrevistador de El Pueblo Gallego entre 1928 e 1930 e a el
encárganlle as reportaxes de máxima actualidade e máis relevantes do ponto de vista. social.
Partillaba dun xomalismo moderno e combativo que sofriu a represión fascista. Estamos a falar
dunha xeración de xornalistas?

~ .~>

.

J·t..

1: .;.,~.

A.N.T.

Es~se J>,¡~~~~~¡. ·a figura de

poeta desapar~cet.l pola tendéncia da hist9~?~d:a literatura gale.-.·· \•· • ..
ga de. :co!1.~:f~jJ!r o libro como
. ~·\~ -decoñecida · único dli~üt<L~ estudo literario. Qú'~ ·.,:;"·: >,;PÍI-l?lica un libro
oria dos galegos
pi;~pria vila -só
non ex·
~ J:~- ~ maior parte
d9'.ban. Era indos ese
'· . ;'¡ ~.~gos teñen os
~n rostro; sen
seus tex · ~'.tevistas e xomais.
¡,•..;
mate .
,
use un proce- . CarbaUéirá~'t'ivÓ. ~ desgrácia de
so de ;i:ecuperádón colectiva da
non publicar ni~gÚn libro, se o
sua figura. Unha vez que se profixera estarla na História da literatura de Carvalho ·Calero e teria
fundiza na sua obra atopamos unha persoa clave no momento que
movido certa curiosidade sobre a
recuperación da sua obra.
lle tocou viver. Cando o asasinan
aos 35 anos xa tiña alcanzado unV ostede afirma que deixou a
ha extraordinária proxección. É
referéncia constante en investigapóesia polo xornalismo. Que
cións como a de Xavier Cas¡:ro do
valoración ten da sua aportagaleguismo na 11 República ou a
ción á literatura?
de Carmona da evolución do secTendemos a ver a vangarda cotor conserveiro. Recollen os seus
mo unha série de cumes sen metextos, pero, para eles, Carballei.r a é entón unha figura que non
seta e asi fafamos de Amado Ca{.
ten perfil. Borrouno o 36 e a posballo, de Manuel António ou de
guerra. Houbo un esquecemento,
Cunqueiro, pero esquecemos o
tamén por parte dos próprios vicique hai detrás. O movimento da
vangarda foi máis amplo e. mesños que o fixo unha persoa inexistente, invisíbel. ·
mo máis contradictório do que se
acostuma a plasmar nos estudos
de literatura. Hai unha série de
Poeta e xornalista tampouco
ten sorte a sua obra nos estupoetas que fan meseta, permiten
que estes autores_teñan difusión e
dos literários posteriores.
explican que a vangarda sexa un
A ·figura de Carballeira como·
movimento. Neste sentido é moi

Car~a.ll~iár -r~;·~?

~-.

'

.

ilustrativo o traballo de Teresa
López Sementeira de ronseis no
que lanza unha nova perspectiva
sobre a v.angarda, recuperando
cinco nomes entre 'os que se atopa ó de Carballeira. Por outra
banda, á marxe da produción literaria, el é, xunto con Dieste, a
figura que ten unha conciéncia

Completamente, con moitos la,
zos persoais entre eles, con nomes como Xacinto Santiago, Xoán Xesus González, Blanco Tarres ou o mesmo Víctor Casas .
Todos eles pagaron ese xornalismo comprometido e social coa
represión e, en moitos casos, a
morte. O que levou a Carballeira
<liante do pelotón de fusilamento
-foi a campaña que promoveu du-

rante catro anos continuados,
cando outras voces paraban, a favor do Estatuto de Autonomia.
Neste sentido é unha figura clave
non suficientemente valorada.
Probabelmente non atopemos na
época ningun outro xomalista
-fora A Nasa Terra- que teña
empregado máis artigas en divulgar e reclamar o Estatuto.
Tamén influia directamente en
política a través das páxinas
dos xornais.
Sen dúbida. En moitos dos seus
artigas polemiza e influe en deci,
sións que se toman para solucionar determinados problemas, por
exemplo, no conflito polo uso da
dinamita nos labores da pesca no
que é corno un martelo que peta
e consegue que as Cortes tomen
medidas ou no do prezo da sardiña. Marca o cerne do problema
con dados e publicidade até chegar a unha solución.
Falal!los dunha figura polémi~
ca? E Carballeira un político
que promove debates no Partido Galeguista?
Foi sempre un heterodoxo, forma
tamén parte dese comportamento
xeracional de quen non acepta o
herdado. A sua posición de cara
ao galeguismo sempre foi polémica, primero coas Irmandades pero
tamén dentro do PG no que de,
fenclia, cunha dimensión política
e pragmática, que tiña que situar,
se no republicanismo e, dentro
del, na esquerda e no progresismo, ás veces, mesmo con considerabel inoportunidade dentro do
PG. Cando en 1933 o galeguismo
entra en crise, afirma que o sentimento é necesário pero que é preciso ter sentido práctico.
Que falta por recuperar da figura de Johán Carballeira?
Nun coñecemento real dos anos
vinte e trinta seria unha figura clave á que se lle prestou pouca atención porque a visión do movimen,
to cultural daqueles anos é ainda a
do mundo Galaxia . Ten un peso
extraordinário no esquema actual
da literatura e na análise da história do galeguismo e o nacionalismo ainda agora acepta esta liña en
moitos casos. Cando exista unha
história· do xomalismo galega,
Carb;illeira terá un posta sobran.c;e'iro. Unha parte importante do
seu quefacer-xornalístico ainda está por publiair. Falo de artigos, re. portaxes e entrevistas que darían
nova lus ao tempo da República.+
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O exemplo de Manuel Hermida Balado
Entret~do con tantos exemplos
da conducta política dos galegas
contemporáneos de relieve qu~
máis ou menos fun coñecendo,
adiantouseme A. López Carreira
ao tratar en A Nasa Terra; dun
libro do que tiña o compromiso
histórico de escribir aqui. Pois
non era xusto que quedara sen
comentar, niste xa histórico se,
manario, unha obra que investí,
ga exhaustivamente a sucesión
das estirpes que ostentaron o tí,
tulo de maior alcurnia de Gali,
cia: o Condado de Lemos.

• llERMIDA BALADO, MADRIGALEGO INXEL. -Ainda que na,

cera en Ourense o neniño ·que
sería cronista de Monforte foi
levdo por seus país ao pobo da
suas raíces; onde esrudq.ría no
colexio dos escolapios, ata· que
aos dezasete anos trasladouse,
por vez primeira, ;¡¡. Madrid. Lago
serviu ao Rei en Africa, a raíz do
desastre éle Arinuak empezando
a escribir daquela, como cronis,
ta da guerra de Marruecos, na
Vonle Galicia e na Voz de Ma,
drid. Despois volveu a Monforte
uns anos, nos que seguiu colaba,
randa na prensa galega, chegan, .
do a ser redactor do Pueblo, de
Portela Valladares, e da Rexión,
dos Outeiriño.

P

ero cumplido perfecta,
mente ese deber por López
Carreira, e sentíndome
presa inda da miña teima dos
exemplos, abrocha na lembranza
imperativa, o recordo dun home ·
que adicou moitos de seus traba,
llos e días, a estudiar as causas
da terra de Lemos e de seus con,
des: D. Manuel Hermida Bala,
do, cronista oficial de Monforte; .
malia transcurrir casi toda a súa
-existencia, nise lugar cecáis utó,
pico ou quiméric,o que lago al,
guén ,¿Azorín? ¿Anxelo Novo?,
bautizaría MadriGalicia.

• Os

CoNDES DE LEMOS. Sen
perxuicio de que cando, por fin,
acabe cos exemplos, adique a mi,
ña atención a glosar, dende o
meu outeiro de T revonzos, as pá,
xinas que máis me interesaron
dos dous volumes de Los señores

de Galicia. Tenentes y corules de
Lemos en la Edad Media, a recen,
te e espléndida obra de Eduardo
Pardo de Guevara y Valdés, .a.e,
tual director do Instituto de Estu,
dios Gallegos Padre Sarmiento.
Vai pra catro anos xa publicara o
ilustre tocaio e achegado de
Pondal, a monumental obra so,
bre D. Pedro Fernández de Cas,
tr , Vil Conde de Lemo (1576,
1622), na qu ampliou extraer,
dinariamen e
datos reunidos
pol admirable cronista d Mon,
~ rt , Hermida Balado, medió
éculo ante , na ua Vida del VII

Conde de Lemos. Interpretación de
un mecenazgo (Madrid, 1948).
A atención d director do
LE.O. Padr Sarmiento, reman,
touse no libro d~ agora, adrede
de Los señores de Galicia 1 aos que
foron da terra de Lemas durante
o Medioevo: empezando polos
Ovequiz do século XII e seguindo
polos primeiros Castro, os seño,
res de Castroverde e os Osario
de T rastámara e As torga, que se
van sucedendo ata o século XVI.
A investigación histórica de D.
Manuel Hermida non chegou
tan atrás. Cando o tratei tan
amigablemente, xa no último
cuarto do pasado século, desper,
tei a sua curiosidade respecto -a
quen eu supoñía o primeiro con,
de, ou cónsul, de Lemos, Froila
Díaz, "quen, xunto ca sua mu,
ller, dona Estefanía Sáncehz,
botaría os primeiros alicerces da
vila (monfortina), colocándoa
na falda do monte", como escri,
biría Pardo de Guevara, quen di
adem~is que·o conde Froila só
pemianeceu á frente dos territo,
rios de Lemos ,ata o ano 1111.

Manuel Hermida Balado foi o cronis;ta oficial de Manforte, na fotografia.

Uns anos aqueles, no que marre
o Cid (1100) e relumbra a figura
episcopal de Diego Xelmírez,
senda Froila Díaz un dos persa,
naxes máis brilantes daquela
época. Prqmetéralle entregar ao
venerable cronista de Monforte,
unha notas que apañara eu sen,
do efímero cronista de Santiago,
que logo extraviei, acerca do
único noble galega/leonés que
aparece o mesmo na Historia ·
Compostelana, a dos feítos de
Xelmírez, que no Cantar del Mío
Cid. E citáballe a D. Manuel uns
preciosos versos do cantor de
xesta, no que se nomea ao pri,
meiro señor de Lemas, forman,
do parte do séquito do rei AJ,
fonso VI, constituido por

el cande don Anrico yel conde don Remorul
,aqueste fo pailre del buen emperadorel conde don Fróila yel conde donb BirlxJn.
poño que os historiadores
endonados polo director
o Sarmiento, que escribí,
ron abando sobre o home de do,
na Estefanía, non se esquencerían
diste pasaxe do Poema do Cid.
•CERCA DO FRENTE. Exten,

dinme dema iado nista divaga,
ción hitórica que hai uns vinte
anos ,interesou singularmente ao
ancián eru.dito, que tan boas mi,
gas viña facendo cómigo, depde'
que disfrutei da sua ai:nistáde.
Poucos anos xa, porque a lon.Xé,
vidade de D. Manuel, desdii:a,
mente, fase acabando: Pero non
o seu espíritu xuvenil, aberto a
,c anta novedade literaria, artística e incluso política se atopaba.
Era un vello libreral que podería
ser conservador no tempo de Cá,
novas e Sagasta. No da Repúbli,
ca estaría descentrado. Collén,
doo a Guerra en Madrid, e que,
. dou toda ela na sua casa, a un tiro de fusil do frente; das trinchei,
ras próximas ao Manzanares.
Deciame que cos prismáticos vía
os soldados de Franco que -as
guarnecían, e chegou a distin,
guir entre eles a algunhas perso,
as coñecidas súas, coma era un
parente, non sei se. curmán ou
cuñado, que viña de capitán ou
comandante das tropas na,
cioríais¡ a qm. n dou pousada,
cando traspasaron as líneas rojas,
o 28,m,J9; chainándoo dende o
balcón, ao velo vir.

• 0

CRONISTA DE MONFORTE. Logo Hermida seguiu a vida

coma técnicq en publicidde e
representante dunha empresa
catalana de perfumería. Coido
que aqueta denominada Mirur,
gia; palabra que chegou a con,
vertirse en sinónimo de parran,
da ou trangallada. Outra boa
fonte de ingresos de D. Manuel
era o pocker, xogo no que era un
auténtico virtuoso:
Reclamábano, ás vegadas; dende
Valladolid ou Alicante, verbigra,
cia, pra que fose alí xogar uns días.
Mentras tanto, nas horas ·libres,
Hermida Balado non deixaba de
escribir sobre o p~ado e o pre:
· sente de seu querido pobo (an,
que nacera, accidentalmente, en
Ourense, o ll,VII,1899); o con,
cella fixo cronista oficial de
Monforte de Lemos en Í 94 7, ao
v.ocacional historiador que com,
puxo as súas excelentes guias. E
sobre todo o seu pasmoso libro,
titulado éscuetamente Lemas,
que maravilla pala enorme hu,
manidade do seus pormenores.
Non se limita, coma é normal, á
descripción dos templos 1 pala,
cios e demais monumentos pú,
blicos e pri'"'.ado~ que fermosean
a poho·aci?~ · Hermida ~alad<?
recorre a súa cidade rúa p.or rua;
casa por casa; dec~índon~s que
p~rsoa5 ele rela,tiva l,lOtoriedade~
local ou nacional, habitaron en
cada unha del~: Porque D. Ma,
nuel coñecía aci detalle aos .
. monfortinos de antaño ou da
súa prol<;mgadísima época.

M

Volve a Madrid Hermida Bala,
do e concilia sua actividade
mercantil coa vida literaria; na
que entabla amistade con xente
de son a, coma Julio_Camba,
Antonio Díaz Cañabate e Regí,
no Sáinz de La Maza. Poseía xa
automóvil, a finais dos anos
vinte, e leva nil de excursións
por Castela aos seus amigos, ar,
tistas e escritores. Pero o viaxe
máis tr~cendental que fai é na
que conduce a Luis Bello por
Galicia, en compañía dó guita,
rrista santanderino. Pode así. o
ilustre xornalista de El Sol visi,
tar as escalas galegas que se in;
cluirán no máis célebre, e xa
histórico, serial periodístico di,
ses anos preludiais da Repúbli,
ca¡ que foi no que o logo ilustre
diputado azañista (presidente da
Comisión de Estatutos),_enfo,
C:ou a atención daquela España
fervente cara 9 problema esco, lar. Poí}en,do os alicerces do ·que Marcelino Domingo e Rodolf9
Llopis axiña procuraron resol,
ver, tras o 14 de Abril.

. Xúulio Ahojo
'É importante.que se
abra un mercado para
os actores novos'
Una profesión de· putás de David
·
Mamet
Qu~

recomenda ler.?

La cor.jura de los necios de John
Kennedy T oole.

É un d'os protagonistas da série
que ven de estrear a TVG Galicia Express. ·
É a primeira 'vez qúe traballo na
televisión. Isto. permíteme entrar
no mércado do audiovisual, por,
que as produtoras cando fan a .se,
lección de persoal peden que lle
mandes un vídeo. E un méio que
non coñecia, moito máis frío e iá,
pido que o teatro. Nós gravamos
un episódio ao dia. No teatro o
público é fundamental, a relación
é máis directa. Na televisión estas
actuando para as cámaras.
.Que diferéncias atopa á -hora d~
interpretar. o_ 1?3.pel?
-

Nesta série a maioria dos actores
é a· primeira ~vez que t~mos un
papel fixo e nos·_monitores nos
mesmos durante a g~avqcién d~,
tectabamos ertós. Un x_~sto_ <;le .
máis nótase moitísirho. E com,
-plicado s~r natural. Unha pllada.
pode est.ropear to_d~-·-ª s~~uéi}~~a:: .

interés dq ~ronista man,
fortino, tan ledo e ama,
ble, ºpalas cousas e a xen,
te da sua terra non taducou xa,
mais. Axudaba canto podia, coa
súa influencia amical; a quen o• Son moitos 9s acto.re~. nov.os
que se estáll" dando a _cpñe<;er a.
ñe~esitaba. Álvaro" Cunqueiro
través das séries.
po.d ería ct>'nialo
s~u tempo: '
Se ben a preoci.ipadórt" de Her~
Ó~de Ma;~as~\-!i~:is ~·'?·~-~~º~·-a
mid~ pala d..iittira.-06 seu ·país
abrirse un _mercado que ,nos per,
manifestou, ·prefeténteriÍénte·,
mi~~ aó~ a<;:t;ores_·. ?-dquirh .exp~:,
durant~ ·toda _
i. ·l~riga noit~ ma: · riéncia.
E imporµnt~ pero_. tai::Q.~r
drileña dé pedta, no' Cerifrd .Ga~
perigosa.
No meu e~, poi; ex.~m.:
lego'dci Madrid de Fráncq.·
· -·
r
.
·._.t.
: 1 ,-,
plb, as. produtoras_non GOñ~c€n. a
Alí, xunfo 'Béii,Chü;Chel. e miña traxectória no· teatro...Voú.
ser para elas q q~e son na.série . . '·
Di:onisio .G amallo Fierros, ·mran,

º

no

·se

•

1

•

-
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co·

ais dunha vez o comprobei - tuvo o fogo sagro dá Historia, as
Proxectos futuros para o. teatro?
Letras e as Artés Galaicas: cele,
nas frecuen.tes conversas,
nos nasos cons madrigale,
brando cada efemérides impar,
- Levo traballando ao redor de no,
tante con conferencias e expo,
gos, co que foi· o máis ancián
ve anos. Primeiro en Bacharel
dos meus amigos, cando lle fala,
sicións, nas que contaban de
Teatro de Pontevedra que dirixe
abando
ca
.cooperación
dos
in,
ba de calquera monfortino, dis,
Anxo Lourido, despois participei
tinto ou siilxelo. Dábame inme,
telectuais, _que con Otero Pe,
na Aula de Teatro da Universi,
drayo á cabeza, permanecían na
dia~amente pelos e sinais da
dade e este ano xurdiume a opor,
persoa aludida, con absoluta
terra: traballando, dun xeito un
tunidade de interpretar un papel .
precisión. Anque sempre garda,
pouco clandestino, polo rexuren A burla do galo, unha das últixir espiritual do Antigo Reino
ba a reserva de que non podía
mas montaxes do CDG. Agora
de Galicia. A laboura daquela
fiarse demasiado da súa lonxeva
estou representando· Caperucito,
triada inesquecible, composta
· memoria, polo que tería que
loxia con Os Contracontos, e
confirmar os datos no ficheiro - por Xosé Ramón f ernández,
embarcado nun proxecto con
Oxea, Hermida e Gamallo, baique conservaba en Monforte.
Marcos Orsi de OUomol Tranvía,
xo a pasiva vi.Xilancia e simpa,
Aos poucos días soíame sorpren,
que tamén traballa na ~érie, un,
tía de Lobd Montera, que den,
der coa ficha exacta, pedida ao
ha paródia musical que leva o tí,
de comandante a xeneral presi,
sobriño que na sua ausencia matulo de Ratman e Bobyn. •
. nexaba aquela asombrosa docu,
diu o .Centro, merece moita
máis honrosa leinbranza da que .
mentación sua sobre os monfor,
Actor. Ponteved.ra, 1974.
·
aquí agora lle adico. •
tinos de todos os tempos.
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Castel.a o
Leva .xa dous meses en
Bonaval unha exposición
con grande parte dos fondos artíst:icos de_Castelao.
Apesar das deficientes

condicións coas que está
argallada (mal iluminada)
é unha ocasión única para
ver a obra do rianxeiro
agrupada.+
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

••••••••••••••••••••••••••••••
Calros Silvar
mostra unha
escolma de
humor
gráfico dos
últimos 25
anos na
Asociación
Cultural
Alexandre
Bóveda da

....................................... .

-

.O Barco

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓ~

CALROS SILVAR
O noso colaborador abre unha mostra, este Xoves 1 e até
finais de mes, titulada Botandall Humor na sede da A.C.
Alexandre Bóveda (Linares
Rivas 49), na que podemo.s
contemplar unha escolma
das suas criacións humorísticas dos últimos 25 anos.

EDUAROO BAHAMONDE
Ten unha mostra na sala de
exposicións de Caixqriova.

Bureia

CORUÑA.

• EXPOSICIÓNS

DE PICASSO A BARCELÓ

ARTE ROMÁNICA NA
ÜALIZA E PORTUGAL
Dentro da colaboración entre a Fundación Barrié e a

Obra gráfica de artistas contemporáneos, nas que utilizan as técnicas como o gravado, litogr'afia, serigrafia . ..
de Piccaso, Miró, S. Dali,
Maruxa Mallo, Luís Seoa·
ne, P. Palazuelo, A. Tápies, Chillida, Susana Sola·
no ou Sicília, entre outros.
Na Sala de Arte do Concello, .até o 4 de Febreiro.

Fundación Calousr.e Gulbenkian de Lisboa, poderemos
contemplar, na sede da Fundación Barrié até o 20 de

Camba.dos
•TEATRO

MENOS LOBOS

Da man de Talia Teatro, o
Sábado 3. E o Domingo 11,
O país acuático, cenificada
por Teatro do Noroeste;
na Sociedade Cultural.

Cee
•TEATRO

1,

)

1:

Podemos
visitar,
no Museu
Pravincial

de LUGO,
a Mosfra
lnlemacional
de Gravado

Caixanova.
Á direita,
o 32prémio
Hora feliz,

de Carlos
D.Góme:z:

Malclonado.

FURGA ÜARABELA
Subirá ás táboas, o Domingo
11, da man de Volta e dalle
Teatro, na Casa da Cultura.

Cervo
• EXPOSICIÓNS

ROOOLFO HALFITER
A biografra deste compositor
(1900-1987) narrada de xeito
autobiográfico en paneis, con
texto e icopografia, con motivo do centenário do seu nacimento. Difícil atapar na história da música española e
mexicana recente unha obra
tan versátil, coerente e chea
de interese oomo a deste exiüado a México ao remate da
gu~rra, e un dos fundadores .
de Ediciones Mexicanas de
M~ica. Na Casa da AdministTaci6n de Sargadelos.

A Coruñ.a
• CONFERÉNCIAS

FRANCISCO DE ÜOYA,
OBRAS MESTRAS 00
MUSEU 00 PRADO
Ciclo organizado pola Fundación Barrié en colaboración coa Fundación Amigos

do Museu do Prado, que
pretende analisar a traxectória desta importante figura da história da arte.
Este Xoves 1, O retrato de
Josefa Bayeu?, por Manuela B. Mena Marqués, e
o Mércores 7, (joya e Aragón, por Gom::alo M. Borrás (Jualis; ás 20:00, na

Fundación Barrié.

Maio, esta interesante mostra sobre o románico, que tivo un estraordinário desenvolvimento, tanto no noso
país como no vicifio, dando
un conxunto escepcional de
construcións, esculturas,
manuscritos iluminados e
pezas de orfebreria, se ben, a
disparidf!,de do contexto no
que se produce o asentamento e difusión explica a
diversidade de manifestacións e a distinta evolución.

PALAVRAS PARA UN PAÍS

presente da editorial e que
permete, tamén, botar unha
ollada á evolución da sociedade e cultura galega nestes
últimos 50 anos. Fotografias,
cartas, informes da censura,
cartaces, livbros, etc. oferecen-nos unha visión desta
época, durante este mes.

XURXO ÜRO CLARO
Ten unha mostra no centro de arte Atlántica, que
permanecerá aberta até o
10 de Febreiro.
CARMEHERMO
Podemos coñecer a sua pintura na galería Arte Imagen,
até o 10 de Febreiro.
ASBÁGOAS
DES. PEDRO ...
... na pintura española do
Século de Ouro, no Museu
de Belas Artes (Zalaeta
s/n), série de cadro.s coa iconografia das bágoas de S .
Pedro despois de negar a
Xesus. Entre outras, pódense contemplar obras de Luis
de Morales, El Greco, José
de Ribera, Francisco Callantes, Diego Velázquez,
Bartolomé E. Murillo e al;
gun anónimo flamenco.
Ate o 25 de Febreiro.

Da editorial Galaxia, organizada con motivo do seu 50
aniversário, na que se recollen todo tipo de documentos relacionados co pasado e

RAMÓN ASTRAY
Mostra as suas pinturas na
galeria de arte Bomob.
•MÚSICA

Novas INTÉRPRETES
A quinta edición deste ciclo dá-lle a oportunidade a
un vasto grupo de novos
valores musicais de se iniciar no mundo da alta interpretación. O Luns 12 ás
20:30 h. na Fundación Baf!ié, o pianista Lluis Rodriguez Salvá, interpretará
obras de Beethoven, Albéniz e Chopin.

-Ferrol
• CONFERÉNCIAS

ÜS NOSOS BAIRROS
Ciclo de mesas redondas
onde se falará, nesta ocasión, das infraestruturas da
Magdalena; no Ateneu o
Xoves 8, ás 20:30 h:

En rota
Ü ROTEIRO DE FRA1 SARMIENTO
. O colectivo Camiños é unha asociación
cultural da Coruña da que ternos falado
máis veces. Desta volta é para anunciar
este Toteiro a pé que farán o Domingo 4
no concello de Arteixo. Partirase do igrexário de Loureda para cruzar o rio e ir cara o pazo de Atin, onde comezará a suba
ao alto de sta. Leocádia, aproveitando as
excelentes vistas deste povoado castrexo
sobre as Mariñ.as, Bergantiños e as suas
rias para xantar, logo outravolta a camiñar pola fraga da Candosa cara a aldea de
Vista Alegre e aqui coller o camiño dos
montañeses, que pasa por Boedo e Canzobre, para volrar ao ponto de partida. As
persoas interesadas en participar poden
chamar ao telf. 696 507 825. +

•CINEMA

TORRENTE BALLESTER
No cinema, ciclo no que se
emarca a proxección da fita
Rebeldia (1953) dirixido por
J. A. Nieves Conde o Martes 6, ás 20:30, no Ateneu.

A Gudiña
• EXPOSICIÓNS

BoNECAS
De M. Bingas, poderemolas ver na Casa da Viuva .

Lahn
• EXPOSICIÓNS

FEIRA 00 COCIDO
Mostra das obras do 1 cena.me fotográfico con este nome, no Audit6rio Municipal.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

TEMPORAIS
Pinturas de Sebas Anllo,
que poderemos cofiecer
até o 20 de Febreiro na galeria Clérigos.
JUAN ZUÑIGA
Mosrra de pintura na sala Almiranr.e até o 10 de Febreiro.

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

Pública.
MüVIMENTO
OOS SEN TERRA
Fotografias de Sebastiao
Salgado, até o 6 de Febreiro na galería Sargadelos e
no pub Goleta. ·
VI BIENAL
INTERNACIONAL
DEÜRAVAOO
Cunha amplisima representación de autores tanto do país
como do resto do mundo, no
Museu Pravincial. onde perma- '
.necerá até o \8 de Febreiro.

ANDRÉ SANTEIRO Poderemos contemplar- os seus
gravados' na sala Aguatinta .

. MAQUIEIRA
O seu legado bibliográfico
está exposto no Coléxio de

Arquitectos. ,
AGASALLOS
Produtos artesanais coma
cestas, alafaias, coiro, cartón, tapices, tallas en madeira, roupa... até o 28 de

-1
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• CONFERÉNCIAS

•••••••••••••
Febreiro no Centro de Artesania e Deseño.

•TEATRO

A CELESTINA ...
... comedia dos tolos amores
de Calisto e Melibea, cenificada por Teatro do Noroeste, poderemos ve-la cenificada o Sábado 3, no Audit:ário

Municipal Gustavo Freire.

Muros.
•TEATRO
COMPAÑIA
Galeria Cia. de Teatro Leva
á cena esta obra o Venres 2
no Centro Cultural e Xuvenil.

Narón

A QUlNTA FEIRA
NO PLANETÁRIO
Ciclo de exposicións e observacións astronómicas
para dar-a coñecer todo o
relacionado con esta disci-·
plina. Tocios os Xoves, até
o 13 de Decembro, no
Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto.

XXXVII WNFÉRENOA
DEXENÉTICA
Organizadas pola Unidade
de Xenética Molecular do
Instituto de Xenética Médica Jacinto de Magalhaes,
nas que serán abordados
temas como "Novas Tecnoloxias en Bioloxia Molecular"; "Xenotipos de
Predisposición"; "Doenzas
Neuromusculares"; "Xenética" e "Tratamentos Terapéuticos e Farmacoxenética", o Xoves 1 e Venres 2.

SUCESOS
P r Áncora Produccións,
no Auditório Municipal o
Venres ·2 e o Sábado 3.

Noia
FlLATÉLIA
Inaugura-se o Luns 5 no
Coliseu Noela, e estará aberra até o Venres 9, organizada polo Grupo filatélico
numoní tico da localidade.
Reune, en 25 vitrinas, unha colección didáctica que
vai dirixida principalmente
a escolares e reflexa a histór ia da filarélia, antes de
aparecer o primeiro selo até
t:endéncias futuras.

ponto de vista da paisaxe,
tema especialmente relevante na história da pintura
holandesa e flamenga.
Obras de Rembrandt,
Ruysdael, Courbet, Gauguin, Monet, Kandinsky,
Dali, Magritte, etc ... Até o
1 de Abril . No mesmo
centro podemos atopar outras duas exposicións relacionadas coa paisaxe, unha
do anista none-americano
Dan Graham, e outra de
fotografias da portuguesa
Julia Ventura. Ambas até
o 25 de Marzo.

IN THE ROUGH
lmaxes da natureza a través
dos tempos na colección do
museu Boijmans Van Beuningen. No Museu de Arte

Contemporánea de SerralNes
apresen ta-se unha selección

0

de obras da colección <leste
museu holandés, da Idade
Méclia aos nosos días, sob o

• EXPOSICIÓNS

PORTO 2001

PORTO 60-70:
ARTE DE VANGARDA
É unha mostra producida
conxuntamente polo Ser_rahres e a Cooperativa
Arvore que podemos aprezar nos locais destas institucións, e que xunto coa
exposición Arte no Porto
do século XX, na Galeria do
Palacio, nos apresenta, até
o mes de Abril, unha chea
de ,mostras da criación
plástica realizada na CapitaLEuropea da Cultura
2001 durante este século.

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

j

PERDAO
DAS ÁRVORES
Fotografias en branco e
preto de Jorge Viana Bas-

Na Aula de Cultura de Caixanova en OURENSE
podemos contemplar a mostra Deseño de Vangarda,
1880-1940. Boixo estas liñas, o Xogo de Café,
deseñado por Otto Lindig cara 1923.

Oleiros
•TEATRO

JAZZ

Cenificada por Roberto Garcia e Roberto Somoza, o Sá-

bado 3. E o Sábado 10 A longa agonía das centolas, por
Teatro da Lua, na Fábrica.

Ordes
• EXPOSICIÓNS
GALLZA E
A NO A XENTES
Mostra fotográfica no instiut n 11 l.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

J.

DE DIOS GLEZ.
Mª
Pintura e escultura até finais de mes no Liceu.
R.AMóN CONDE
Mostra escultórica na ~ala

Electro Hogar.
ÜESEÑO DE VANGARDA

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 to-

ma de consciéncia que se
produciu nos movimentos
vangardistas da europa industrializada, con obras de
Van de Velde, Josef Hoffman, Olbrich, peter Behres ou Héctor Guimard.
Continua coas formulacións racionalistas propugnadas polas escolas 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 Rohe, Rietveld, Schiaperelli
e outros.

COLECTIVA DE
PINTORES CUBANOS
Na sala de exposicións
M&B podemos ver esta
mostra.

Rosencrantz y Guildestern han muerto
A obra ºde Tom Stoppard, dirixida
por Cristina Rota e interpretada
pola compañia Nuevo Repertorio
con Juan Diego Botto e Ernesto
Alterio, está de xira polo país dentro da programación cultural de
Caixanova. Unha anovadora visión
da traxédia de Shakespeare "Hamlet'', a través duns escuros personaxes secundários que reflecten os
conflitos sobre a existéncia e o contexto social no que o ser humano
debe loitar polos seus desexos, e que

poderemos ver o Domingo 4, ás
20:30, no teatro Rosalia de Castro
(~enda telefónica no 902 434 443)
na CORUÑA; o Luns 5, ás 20:30
no teatro Principal de ÜURENSE
(entradas no 988 389 117); o Martes 6, ás 20:30, no teatro-sala de
concertos do CC Caixanova de VIGO (localidades no 986 238 051); o
Mércores 7 no Auditório Municipal
Gustavo Freire de LUGO, ás 20:30;
e o Xoves 8, ás 21 h, no Pazo da
Cultura de PONIBVEDRA. t

J

ITTER ENSEN
Expón as suas obras no
cuartel de S. Francisco.
•MÚSICA
METAL-CROSSOVER
Concerto coa actuación de
Trut-69, de Ourense, e
Light of Sorrow, de Santiago, este Venres 2 de Febreiro a panir das 21 horas
na sala Rock Clube.
•TEATRO
SOLO PARA P AQUITA
Cenificada por Teatro do
Atlántico, o Martes 6 e o
Mércores 7, no teatro

Principal.

As-Pontes
•TEATRO
CAPERUCITOLOXLA
Cenificada per Os Contracontos este Xoves 1. E o
Domingo 11, da man de
Talia Teatro, MENOS
LOBOS, no Audit6rio Municipal Cine Alovi.

Pontevedra
•ACTOS
NOITES ABERTAS
Obradoiros e todo tipo de
actividades como lecer alternativo nas noites da mocidade desta vila. O Venres
2, na Casa da Luz cestaria

-
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to, que este mes podemos
atopar na Casa de Cultura
de Paranhos e na que se
pode aprezar a importáncia desempeñada pola árbore na criación poética.

QUEN
CONSTRUIU TEBAS
Os construtores da cidade,
exposición que pretende
homenaxear-·a pdrtuenses
ilustres. No CRAT até
Marzo.
•TEATRO
A PRINCESA MALENE
Producida polo Núcleo
de Cria~iío Teatral sobre
o texto de Maurice Maeterl inck traducido por
Mário Jorge Bonito e coa
dirección de Pierre Voltz,
até o Domingo 4 no Teatro Helena Sá e Costa.
A HORA EN QUE NAO
SABIAMOS NADA
UNS DOS OUTROS
Co-produción entre o
Teatro Nacional S. Joiío
e Teatro Só do texto do
autor contemporáneo
au~triaco Peter Handke,
d irixida por José Wallenstein. Un espectáculo
cunha forte carga poética
"t¡ue podemos ver no Teatro Nacional S. ]oao até o
25 deste mes.•

de 21 h. a O h., manualidades con material reciclado
de 23 h. a lh., ilustración e
banda deseñada de 23 h. a
1 h. e música tradicional
de O h. a · uo. No Coléxio
Froebel, bailes para minusválidos de 21:30 a 23:30, e
de 23h. a 0:30 bailes de salón. No centro sócio-cultural Sor Lucia , cerámica
criativa, de 22 h. a 1 h. e
Informática; os arquivos
MP3 de 22 h. a O h., e iniciación á fotografia de 23 h.
a 2h. No pavillón multiusos da Xunqueira, o Venres
2 Aeróbic de 23.30 a 0:45,
e o Sábado 3, Defensa persoal de 22h. a 23:30, e escalada deportiva de 22h. a
lh.; e local da a.v. Pontemuiños, o Venres 2 expresión dramática de 23h. a
lh., e o Sábado 3 gaita de
de 2lh. a 22:30. O Sábado
3 na cociña do Convento
de San Francisco, ensaladas de ZOh. a 22h. No teatro Principal, o Sábado 3
cine-fórum: xornadas de
_caza e pesca de 22h. a a
lh.; e o Mércores 7 Audiovisual sobre o cicloturismo
Volta ao mundo en bicicleta, ás 20:30. Máis información no telf. 986 804 336,
ou www.noitesabertas.com.

•CINEMA
HERMAN
Dentro do ciclo de cinema
escolar, ternos esta película
que é a história dun i.:apaz
que non é diferente do resto
dos da sua idade, agás en que
está quedando calvo!; apresentado con este dilema
H<:!rman.usa a sua fénil imaxinación, cun ponto de vista
cómico da vida, para navegar
a través dos duros mares, comunmente coñecido como
madurar. Á fin da-se conta
que é mellor afrontar os pro:
blemas con humor e imaxinación, mellor que amargura
e retracción. O Mércores 7 e
Xoves 8, no teatro Principal.
• EX~SICIÓNS
ÜVÍDIO MURGUIA
A obra deste pintor galego,
fillo de Rosalia de Castro e
Manuel Murguia, estará exposta na Museu de Pontevedra, a partires do Xoves 15,
organizada pola Fundació;i
Barrié no marco da Catalogación arqueolóxica e artística de
Galiza realizada conxuntamente co Museu de Pontevedra. Na obra deste membro

>~

ANOSATERRA

• ••••••••••••••••••••••••
da chamada "xeración doente" destacan as paisaxe5, onde introduce novos conceptos espaciais e unha paleta
clara e luminosa a medio de
pinceladas áxiles e sutis. Caracterizou-se pola sua vocación autodidacta e xa gozaba
de prestíxio e recoñecemento
na sua época, mais morreu
novo, cando as suas cualidades comezaban a destacar.

de comezos do século XX,
están expostos no espazo
para a arte de Caixa Madrid
(pr/ de Sta. Maria) até o 11
de Febreiro.

xg
XN

Ow
z Cl

~o

Ne:;

l;: ~
U.J
zº' LL
U.J

Cl

)OSÉ RAMóN SÁNCHEZ
Co título Amores de cine
abre-se unha mostra do ar tista na sala de arte Gagos
de Mendoza e Praza de San
Xosé até o 18 de Febreiro.

La Vacazul
Naceu en 1995 en Madrid, no ano
seguinw gravan o seu primeiro álbum, La Vacazul, sacando o segundo, Pelo de perro, no 98. T eñen tocado en numerosas cidades do Estado e agora andan a presentar o
que será o terceiro longa duración
que levará por título Radio tangente, ainda que xa está na rua un sinxelo para ir abrindo a boca. T emos

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 ir).terna
na dura prisión de Avila.
Formou parte daquela xeración que se ilusionou co galeguismo na II República,
loitou coas armas contra o
fascismo e, no exilio, 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 Pazo da Cultura, até finais de Febreiro.
ÜUTROS BAIRROS
Fotografias no teatro Prin~
cipal, até finais de mes,
promovida por Alecrín e a

Concelleria da Muller.Os
bairros de prostitución galegos vistos polas suas protagonistas.

TAMÉN FOMOS
EMIGRANTES
Estará até o 16 de Febreiro
no Pazo da Cultura e pode
ser visitada de 17 a 21 h.
pola semana e durante todo o dia as fins de semana.
Pecha os Luns.
XOAQUIN V AAMONDE
Nado en 1871 e finado en
1900, esta mostra está organizada, no marco da Catalogación Arqueolóxica e
Artístifü de Galizac, pola
Fundación Barrié en colaboración co .Museu d.e Pontevedra, onde poderemos
contemplala no Edifício
Sarmiento.
BENJAMIN PALENCIA
Os debuxos deste criador
da· Escala de Vallecas, que
introduciu unha visión renovadora na arte española

a oportunidade de escoitalos de
novo no país este Xoves 1 ás 22 h.
na sala Camawey de PONTEVEDRA; o Venres 2 ás 00:30 na
Iguana de VIGO; e o Sábado 3 no
Mardi Gras da CORUÑA a partir
das 22 horas. As entradas están á
venda nos locais de costume e nas
tendas Tipo por 800 pta. que na
billeteira serán 1.200. •

ITZlAR EZQUIETA
Esta coruñesa titula "Sitios
S/T'' a mostra de pintura que
podemos ollar na galeria
Anexo até o 12 de Febreiro.
ANTÓN SOBRAL
Expón a sua pintura en La

Petite Galerie de Tea .
•MÚSICA
EsTEBAN-V ALVERDE
& CRISTLNA OuvAR
Tocan o clarinete e o piano réspectivamente, e farano o Martes 6 no auditório
do Conservatório de Música.
DURANGO EXPRESS
Apresentaráa-se o Sábado 3
no Camawey ; as entradas
sairán a prezo único de 500
pta. BABES IN Toy ..
LAND grupo punk,grunge
formado en 198 7 que se
reune para facer esta derrade ira xira após de cinco
anos na sombra: o Domingo
11 xunto con DEVIOT,
tamén no Camawey ás 21 h.
A entrada adiantada custa
2.000 e 2.300 na billeteira ..
HEVIA
Apresentando Al otro lado,
título do seu novo traballo
froito da investigación de
novos sons coa sua gaita
midi. O Sábado 10 no Pazo

da Cultura.
•TEATRO
ÜPORCO
Teatrn Avento 2000 levará-a a cena este Xoves 1 e
Venres 2, no teatro Principal.

Redondela
_• LEITURAS
AxuDA AO ENFERMO
PSÍQUICO
Lenda, Asociación de.Axuda ao Enfermo Psíquico e
Edicións Xerais presentan o
Livro Phiccións, de Francis-

Continua
no Pazo

da

Cu/tura de
PONTFIEDRA
a exposición
adicada á
emigración
espoñola.

-

38
>-

~8
o~
Z.o

........................ , ................................................. .
ANOSATERRA

<o

e:
~~
~

'"w

z

u..

w

o

co J: Gil, Manuel Brapco
Rivas, Xosé A. Otero Ri·
cart, Salvador Rodríguez,
Eduardo Rolland e X.
Ánxel Xesteira, nun acto
que se desenvolverá o Ven·
res 2, a partir. das 20:30 horas, no Multiusos da Xun·
queira, e no que participarán os·autores xunto coa colaboración dos integrantes
da revista A voz de Lenda.
•TEATRO

. I_

SOLO PARA PAQUITA
Da man de Teatro do Atlántico, o Sábado 1O no centro
multiusos A Xunquerra.

Santiago
•DANZA

Cinema galego

Convocatórias
lII PRÉMIO DE NOVELA
MULLERES PROORESISTAS
Poderán participar todas as mulleres que
o desexaren de calquer nacionalidade ou
cultura. Os orixinais irán escritos en galega cunha extensión mínima de 150 follas e máxima de 200 e de tema livre,
apresentados con pseudónimo e baixo
plica, con cinco cópias e mecanografados a duplo espazo. Estabelece-se un único prémio de 250.000 pta. e o prazo de
admisión dos orixinais remata o 20 de
Febreiro de 2001, debendo ser apresentados en Mulleres Progresistas, rua Policarpo Sanz 12-2ª, Vigo. M.áis información no telefone 986 434 874.
CONCURSO DE DEBUXO
Convocado polo Centro Vicinal e Cultural de Valadares de Vigo co tema

"Oficios Artesáns" (cesteiro, oleiro, canteiro, ferreiro, · tecedor, alfureiro, zapateiro, afiador, etc... ) en duas categorías: 1ª
até 14 anos de idade (con prémios de
5.000, 3.000 e 2.000 pta. máis diploma);
e 2ª, para maiores de 14 anos (con prémios de 6.000, 4.000 e 3.000 pta. e diploma). Os traballos deberán-se apresentar nunha cartolina de 40 x 60 cm, de
técnica livre, nas oficinas do Centro Vi~
ciñal antes do 31 de Marzo de 2001 .
A mesma asociación organiza unha Ex..
CURSIÓN A MANZANEDA o Sábado 3 de Febreiro para xoves de 14 a 30
anos. Os prezos son de 1.300 pesetas para os sócios e de l. 600 pesetas para os
non sócios. Para máis información sobre
estas e outras actividades na secretaria
do C.V.C. de Valadares, en horário de
oficina, ou no telf. 986 467 053. •

Poderemos ver entre, o Venres 2 e
o Domingo 4, na CoRlJ!liJA, no
cinema Los Rosales a fita O Cámbio; en LUGO, no cinema Yelmo,
proxectara-se Sabes que te quera;
en ÜURENSE no Novocine, Sen
motioo apayente; en PoNTEVE-

DRA, nos Multicines ABC, pode·
remos ver a fita Unha lut acendi. da; no cinema Gaya de F'ERROL
proxectara-se O Matachin; no
Valle lnclán de Santiago, Isolina
do Courel; e no cinema Cenero de
VIGO, Coruña lmposíbel. •

BEATRIZ FUENTES
Apresentará na sala NASA
o seu novo ttaballo alalma,
afondando nun concepto
de danza que fuxe do exibici on ismo na procura da
emoción máis sinxela. Desde este Xoves 1 ao Sábado
3 ás 23 h. A entrada está
en 1.000 pta. senda de 700
para parados, estudantes.

ca. Inicia-se coa sua chegada
unha metamorfose na nasa
identidade antropolóxica,
que se reflicte nas nasas manifestacións culturais.

o ATEÑEU LIBERTÁRIO
Que se encontra na República de El Salvador 12,
acolle a mostra fotográfica
tituladada Movimento Uber-

POR UNA MANZANA ...
. . . siete historias cómico-sexua les para cuatro pollas y
dos coños, é o título do espectáculo da compañia madrileña El curro cfui.zateatro,
que nos oferece este cabaret
bailado, divertimento humorístico pomo-cénico que parte da história de Adán e Eva
e o famoso fruito como precedente e excusa para afondar con simpatía e algo de
morbo no território do instintivo e do puramente sexual. Contactos persoais na
prensa, prostitución por intemet, hot line, tertulias no
WC, cuartos escuras, transexualidade e vídeo-pomografia, son os temas <las sete pezas que integran o espectáculo. O vindeiro Xoves 8 e o
Ver:p.es 9 na NASA, ás 22 h. e
o Sábado 10 ás 23.

tário en Compostela. 1: anos
70, prime ira dunha xeira
que percorrerá a história do
anarquismo nesta levítica
vila. Pode ser visitada todos
os Xoves a partir das 20 h.
EsTER P ARTEGÁS
Expón xunto con Laura
Torrado, por vez primeira
na Galiza, na galería Trinta
(Rua Nova 30 22 ). Até o
28 de Febreiro.
STEPHAN BALKENHOL

EL C.ARNA VAL

DE LOS ANIMALES

A Universi-

dade de
Santiago
réndelle
un ha
homenaxea
Uxio
Novoneira
cunha
mostra e
. unha
carpeta de
gravadas e
poesias.

Espectáculo de danza para
nenas e nenas de todas as
idades para achega-los a este
universo e, seguindo as intencións de Saint-Saens, tamén ao da música. Comeza
cun texto que descrebe a cada animal, plantexando un
xogo cos cativos, fio que eles
_teñen que adiviñar en cada
parte cal é o animal que está
a bailar, segundo os xestos e
o fragmento musical que
acompaña ao bailarin. Sábado 10 ás 16:30, na NASA .

até o 15 de Abril, no que,
poderemos aprezar como
converte o seú persoal xeito de ollar nun mundo máxico e suxestivo.

O CGAC presenta unha
mostra deste fotógrafo galega, desde este Venres 2

GARAXE Até o 25 de Febreiro podemos visitar esta mostra colectiva no CGAC, que apre- .
senta 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 máxi-

• EXPOSICIÓN$
HOMENAXE
A Ux10 NovoNEIRA
Parta a Compostela (Carpeta
Homenaxe a Uxio Novoneira) é o título da mostra que
a Universidade de Santiago
abre na. Capela do Coléxio
Fonseca, e que poderemos
visitar até o vindeiro Xoves
8. Gravados de Manuel Facal e textos de Pura Váz·
quez, Luz Pozo, Manuel
Mariá, Salvador García Bodaño, Bemard.ino Graña e
Xosé L. Méndez Ferrin.

.

CHINA. CEO E TERRA
Mostra, comisariada por Jean -Patil Desr6ches, que
poderemos coñecer, até finais de Abril, no Audit6rio
de Galiza.

e

VARI CARAMÉS

ÜALIZA SOLIDÁRIA
Dentro do programa Cidades polos dereitos humanos:
Educación para a paz, a convivéncia e a solidadidade; na
Casa da Mocidade (Praza do
Matadoiro) _

Departa~ento
Ten como función dirixir as visitas colectivas
e facilitar a comprensión das obras expostas.
Os seus servizos están
dirixidos ao público
non especializado, particulares, alunas, profesores, asociacións culturais... e concrétanse nas
consultas e asesoramento, visitas comentadas,
realización de experiéncias educativas, elabo·
ración e préstamo de
recursos didácticos, publicacións divulgativas

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, cornisariada por M.
Femández-Cid e que se encontra no CGAC até o 15
de Abril, é a primeira retrospectiva adicada á sua
obra no Estado e canta con
74 esculturas e relevos, 100
fotografías e 90 debuxos,
destacando a presenza de
pezas inéditas concebidas
para esta exposición, que
reflexan a traxectória seguida polo artista desde
primeiros dos oitent~.

MÁSCARAS
Que forman parte dos fon·
dos da Fundación Granell,
onde poderemos olla-las,
procedentes de Guatemala, Venezuela, México,
Canadá ou África, ademais de duas novas: Munki, procedente do Zaire; e
o reí Bembé, escultura cumulativa.
ÜALIZA DIXITAL
Até o ano 2004, poderemos coñecer esta mostra

O Cenh'o

no mosteiro de San Martiño Pinário.

•TEATRO

•MÚ$1CA

.. .comédia dos tolos amores
de Calisto e Melibea, cenificada por Teatro do Noroes·
te, poderemos ve-la este Xoves l, no teatro Principal

CONCERTOS
DE CÁMARA

. SoLISTAS DA REAL Fu,..
HARMONIA DE GALICIA,

o Luns 5 ás 20 h. na sala
W. A. Mozart do Audit.ório
de Galiza.

MILLAOOIRO
Este Xoves 1 e o Ventes 2
ás 11 h. Adernais, o Mércores 7 e o Xoves 8, a REAL FU.HARMONIA DE
GALICIA, tamén ás 11 h.,

no Auditório de Galiza
dentro do programa Concertos Didácticos.

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE ÜALIZA
Concerto para violino e orquestta en Re maior, OP.
61, L. V. Beethoven, Petrouchka, l. Stravinski, dirixida por Alexander PoÜ·
nichko, con Massimo
Spadano no violino; o Xoves 8, ás 21 h. no Audit6rio
de Galiza. Prezo da entrada
1.400 pta.
·
CHOIVA
DE METEORITOS
Por BERROBAMBÁN +
RAUL A.MENARA; son sesións de animación, especialmente deseñadas para
que as crianzas tefian unha
participación máis activa como espectado;res, ademais de
lles proporcionar un contacto 'directo con outras linguaxes artísticas e formatos do
mundo do espectáculo.
Amenara (músico e compositor) tentará iniciar e familiarizar a nenós e adultos coa
música electrónica; o Sábado 3, ás 16:30, na NASA.

A CELESTINA ...

Galego
de Arte
Contemporánea, en
SANTIAGO,

acolle unho
mostrado
traballo
fotográfico

TRES NO BAMBÁN

de Vari

Da man de Espello Cónca-

(CU"QméS.

vo, o Mércores 7 e Xoves 8
no teatro Principal.

EsQuElA DE a:FUNOÓN
De Heiner Müller, cenificada por Ciudad interior
teatro, do Xoves 1 até o
Sábado 3 ás 22 h. no Teatro Galán; a traxedia grega,
a idea da marte e da vida
nesa época, fronte á transformación producida destas
ideas ca cristianismo.

PALABRA DE HIERRO
Poesia en cena da man de
La Machina o Xoves 8 e o
Venres 9, ás 22 h . no Tea·
tro Galán; a palavra poética pasada pala particular
peneira criadora, ache·
gando-a á sua linguaxe,
axeintando-a ao traballo
de mestizaxe estética des·
ta compañia.

Tui
• EXPOSICIÓN$

XAVlER CUIÑAS
O escultor e pintor ouren·
sano abre, este Venres 19
ás 20 horas, unha mostra
da sua obra na galería Trisquel e Medúlio. Con tal
motivo haberá un mini
concerto que oferecerá o
duo de música tradicional
formado por Mª Xosé López e Pilar González. Até o
9 de Febreiro.
·

de Eduéadón e Accióñ Cultural do Museu do Povo Galego

e vídeos. Con todo isto¡ .
-quer prestar apoio ao,S
educadores do país, coa
pretensión de que poidan contemplar a visita
ao museu como parte
do programa docente.
Para facelo existen as
seguintes posibilidades:
Visita xeral, visión global do museu para o que
irán acompañados dun
monitor do Departamento; Visita temática,
adaptándose ao programa docente e cos seguintes itinerários: Ofí-

.cios; Sistemas de Produción e Hábitat (Mar,
Campo, Hábitat e Ar·
· quitectura popular); e
Música. Para o correcto
desenvolvimento das
actividades considérase
imprescindíbel que os
grupos sexan pequenos
(máximo de 30 persoas
acompañados por 2 profesores), qtie serán levados polo museu polos
· guías que buscan provocar o estímulo predso
para que as persoas visitantes poidan, por elas

mesmas, analisar, comparar, imaxinar, asociar,
facer hipóteses e estabelecer relacións co mundo que nos rodea. Ade,.
mais o Departamento
de Educación e Acción
Cultural do Museu do
Pavo Galego canta con
Biblioteca e Vídeoteca, ,
servizo, iste último,
aberto a todos os centros escolares que poden dispoñer de mate-·
rial de alto contido pedagóxico e que se adoita utilizar de tres ma-

neiras: 12 Proxección
da película no centro
sen que teña relación
coa visita ao museu. 22
Proxección no centro
como preparación prévia á visita. 3 2 Proxección no museu da pelfc u la elexida, seguida
dunha visita de estudo
dalgun dos contidos
concretos diste. As visitas en grupo deben ser
concertadas con 15 dias
de antelación, polo menos, non superarán as
30 persoas, virán acom-

pañados de dous responsábeis (mellar se coñecen o museu), e non
excederá de unha hora.
O horário, de Luns a
Venres, vai das 10 ás 13
e qe 16 a 19 horas. Os
serviros son gratuftos e
poden concertarse no
Museu do Pavo Galego.
San Domingos de Bonaval 15. 703 Santiago
de Compostela. Telf.
981 583 620. fax 981
554 840, correo electrónico museodopobo@interbook.net •
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o·retrato de Doria.o G·ray
Om motivo do centenário da marte 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 ao servizo dun tema universal
que ainda n,op foi resalto: a consecución da eterna xuventude. Na
Casa da Cultura de BErANZOS o
Sábado 3; e no c·.c. Caixanova en
VIGO o Venres 9 e Sábado 10.+

K1ng Prawn,
na
fotografia, e
The Toasters
tocan o
Sábado 3 na
Iguana de
VIGO.

Vigo
8CINEMA
Vf DEO DE FICCIÓN
CIENTÍFICA
Os Xoves ás 21:30, organizado polo colectivo Nema ,
na cafetería Uf (r/ do Pracer 19) con posterior debate . Este Xoves 1, Dune
(1984, David Lynch).

8 CONFERÉNCIAS

ELSALVAOOR
Un golpe máis para o Salvador . A vulnerabilidade
sos pavos empobrecidos,
que así se titula a conferéncia de Alberto Enñquez,
especialista salvadoreño en
Economia Social e Desenvolvimento Local e director da Fundación Nacional
para el Desarrollo, sobre as
consecuéncias do tremar de
terra nos seu pafs. Organizada por Entrepobos, terá
lugar este Xoves 1 ás 20 horas na Sala de Conferéncias
de Caixa Galicia. Entrepobos pon a disposición das
persoas que queiran colaborar economicamente na recons truc ión a canta do
Banco Popular 0075-0128-

80-0600501731.

A Rede

de sustición da figura humana pela dun gato, sinónimo
do próprio artista. Pode falarse de paródia pero non de
bulra ou de ruptura e, esteticamente, pódes situar perta
do cartelismo dos anos 20.

EDUARDO

NARANJO

Baixo o título Realismo,
sentimentos e soños esconden-se cincuenta e cinco
cadros que repasan a vida e
obra do artista, un dos máximos expoñentes do realismo pictórico, de realidades,
de sentirnentos e tamén de
soños. Do expresionismo ao
realismo ou surrealismo,
sempre na busca do sentimento. Na sala de exposicións do C.C. Caixavigo,
até o 18 de Febreiro.

Xuuo VILLARINO

C.O título de Crónicas Viaxeiras (1998-2COO) expón o seu
traballo na Casa das Artes.

• Oferece-se para coidar persoas
maiores ou para realizar limpeza
en fogares en Vigo, disponibilidá.de
total. Preguntar por Adelina no telf.
626 023 707.

~ ~
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ou tamén no sector da Hostelaria.
Disponibilidade 24 hóras . Preguntarpor Walter no telefone 986 355 ¡;i61,
• Precisamos camareiro/a con ex_.
periéncia para restaurante de próxima abertura en Compostela. Razón
no telefone 630 631 950·.

• Desexo receber testemuños da
emigración cbas seguintes caracte'rí sticas: Mocidade que voltou recentemente á Galiza, descendentes
• Tes un grupo de ole Se preci- - • Busco en aluguer, na Coruña cide emigrantes que quixeron voltar,
dade, baixo, soto, despacho, estu-·
sas vocalista feminina con expepersoas nadas fora da Galiza que ho- \ riéncia e se es da província de Pontedo, eficina ... moi barato e pequeno.
xe viven no paí~ ou que ainda viven
vedra envia-me un correo electrónico
Telf. 610 248179.
fora e anceian estabelecer-se aquí.
a: aralara@mixmail.com
Nomeadamente interesa-me coñecer
• Profesora con experiéncia doa sua visión sobre a sociedade gale• Traspasa-se pub funcionando ,
cente imparte clases particulares,
ga actual, realidade política e opicom licéncia, na zona monumental de
en Vigo, de ESO, BUP, cou (inglés, lín-·
nións, aportacións da emigración e
Compostela, mui bem situado e com
gua española, literatura, latin, históde que xeito chegaron a sentir/asumir
dez anos de antigüidade. Razón no
ria, filosofía, matemáticas), todos os
a sua pertenza ao pavo galega. Apartelf. 658 094 877.
níveis. Garántese profisionalidade.
tado 134, 27880- Burela (Gal iza).
Razón no telf. 629 423 027.
• Vende-se figorífico-mostrador de
2 ándeis, 3 portas, 4 gavetas, motor
• Sul-americano, .41 anos, estu• Empréstimo de películas en formadante de língua e cultura galegas
Tecumseh, 4,30 m. de longo e 60 cm .
to DVD. A Casa da Xuventude de Ouna UNB, gostaria corresponder-se
de largo (prezo a convir). Chamen ao
rense ten este novo servizo para os sócon rapazes galegas, portugueses e
982188 127, Muras-Lugo.
cios. E para os que non teñan o aparebrasileiros, para intercámbio qe livros
llo na casa existe tamén a posibilidade
de velos na própria éasa da Xuventude.
sobre a língua galega e portuguesa,
• Oferece-se para traballar como
técnico en reparación e configuracartóns postais, cds de música, ami_,iade, etc ... Jaime Burgés de Siquieción de computadores, ampla expe• Merco gramática do portugués
ra, Riera San Miguel 47- Praf.2ll Eriéncia, disponibilidade 24 horas. Telf.
xa usada, de Lindley Cintra ou de Pi08006 Barcelona. Telf 932 184 191.
630 ¡oo 769. Héctor
lar Vázquez Cuesta, ou ambas. Razón no telf. 981 697 523.
• Edición cornemorativa, con moti• Venden-se cachorros de pastor
vo do centenário de Manoel Antóbelga totalmente negros (moi econóllTroco clases de inglés por clases de
n lo, do facsimile do manifesto
micos). As persoas interesadas poden
informática en Vigo. Tif. 600 279 71 O.
"¡Máis Alá!" (1922), acompañado
chamar ao 982188127, Muras-Lugo.
dun pequeno cadena con estudo in• Encomenda já o caderno "Conhetrodutório de 24 páxinas. Pode-se socermos Carvalho Calero" editado
• Alúgase casiña en Sárdoma (Vigo), prezo económico. Telf. 986 415
licitar á A.C. Eira Vella, Apdo. 107,
pela- Funda9on Artábria para recor15300-Betanzos, acompañando 500
dar unha figura chave da nossa cul666 / 986 468 995.
pesetas en seles. Esta asociación tatura aos dez anos da sua marte.
mén ven de editar o ng 1O de A XaneAmeno e didáctico, 55 pp. tamanho
• Oferece-se para traballar como
la, revista cultural das Mariñas. Pide_decoradora de interiores, ampla ex- • A5, ilustradas. Pre~o por caderno,
425 pta. gastos de envio incluídos.
periéncia, disponibilidade totaL Telf.
ao mesmo enderezo por 100 pesePoses pagar en selos ou ingressan630 700 769. Cristina
tas en selos para gastos de envio.
do o importe no ng de canta da Cai• As Mocidades Galeguistas (mocida• Eco-tenda, comercio solidario, ~iz~ 304-239-18311. Encomerr-das riO'Jrp. 570 de Ferro¡.
des do PNG-PG) veñen de editar .auto:_ venda de produtos de artesanía,
colantes Gz para automóbil con banhostelaria, hortalizas e verduras fresdiira europea e medidas exactas pacas ecolóxicas por encarga segundo
• Abriga-te co suéter de algodom,
de manga cumprida e con capuz
ra colar por nba do español. Mandar
estación e colleita, elaborados por
bordado ao pelto co escudo da
4 seles de 40 pta. ao apdo. 742 de
persoas con autismo que traballan na
Ulla. Visita-nos nas Galerías Alfredo
Santiago ou ben ingresar 1.000 pta. na
Galiza de Castelao. ~XL e
XXI, em azul ou preto. 1 unidade,
conta 2080-0075-06-0040025454 enBrañas en Santiago de Compostela,
3.000 pta. máis 600 de gastos de
de Luns a Venres de 10:30 a 13:30 e
viando fotocópia do resgardo e r~
de 17 a 20:30 ou na páx:ina electrónienvio. Máis de umha unidade,
rás un pa~ qe 12 autocolantes.
acrescenta ao pre~o dos suéters
ca: www.abranha.com
www.~.o~.:_gz~.org ·.
100 pta. máis de gastos de envio
por unidade. E neo mendas a Artá• Amenizamos vodas, bautizos, etc.
• Compro gaita galega en bon esbria no Ap. 570 de Ferro!.
tado, feita en granadillo, preferente- _ Contamos con diferentes formacións
mente da casa Seivane. Xacinto Rode cámara e voz. Telf. 981 507 925
•Compro libros, postais, fotos, biberto. A Coruña. Telf. 607 421 446.
bliotecas, documentos vellos. Tlf.
• Oferece-se para traballar como
·electricista con ampla experiencia
6JO 028077.+
•Vende-se cafetelra para bar, de

-
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SENTIOOS 00 MIRAR
Mostra colectiva na galería
Barcelos até este Venres 2
de Febreiro.

A. Bránea Rosa. Os piratas

RAFAEL AGREDANO

FWldador da revista Figura,
que acollia a un grupo de
artistas que lago se coñeceu
como o Grupo de Sevilla, a
obra do pmtor cordobés estará na galeria Ad Hoc
(Garcia Barbón 71), que se
move na liña da diversidade
estética, configurada en séries distintas entre elas, renegando da orixinalidade
formal buscada obsesivamente até o ridículo, nesa
mestura de estilismo e utopia do movimento moderno, cando, ás veces, o estilo
non é mais que unha trampa que impede investiga e
avanzar.

Lonxe do amor do pai, do amor
do esposo, namorada de Margan,
amor do namorainento 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

m. MAIS LONXE, nun
acto a prol da liberdade dos
presos independentistas este
Xoves 1 a partir das 22 horas
no café Sete Mares.
SEN

Vila.garci.a

Organizada pola Fundación
Antonio Camuñas, enq)nrrase no Coléxio de Arql,li~
tectos (Marqués dé Valadares 27) até o 11 de Febreiro.

ÁNXELHUETE
Pintor ourensán que praticou o expresionismo abs~
tracto debedor da pintura
americana, ainda que con
certo carácter -simbólico
polos mo t ~vos xeométricos
que integra. Agora presenta a sua última obra, renovada e expresiva, pero fidel
á sua trax_e ctória, na galeria
VGO até o 27 de Febreiro.

romántica da man de Teatro do
Morcego que poderemos ver cenificada o Vehres 3 no centro
multiusos A Xunqueira de REDONDELA; o Sábado 1Ono Audit6rio Municipal de NARÓN; e
o Martes 13 na Casa da Cultura
de MONFORTE. t

8 EXPOSICIÓNS

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

Lisboa.

8 EXPOSICIÓNS
8 EXPOSICIÓNS

Mostra foto-biográfica que
ocupará a Casa da Cultura
até o 8 de Febreiro.

0
•MÚSICA
TEXAS TERRI &
THE STIFF ÜNES
Presentan o seu último disco Eat shit! (Come merda!)
na Iguana este ((oves 1 a
partir das 12 da noite.

THE TOASTERS +
KINGPRAWN
O prirneiro un grupo de ska
dos EE UU e, o segundo,
británico multicultunil., multiracial, caótico, dinámico e
divertido. Tocarán o Sábado
3 na Iguana ás 23 h. O prezo

da entrada é _de 1.600 por
adiant?-do e 2.000 na porta.

ANTÓN DA VILA E

·xosÉ L1z

Dan un concerto de gaita
irlandesa, whistles e bouzuki, ·a Sábado 3 ás 21:30 horas na Cova dos Ratos con
entradas a 300 pta.

•TEATRO

PRO LIBERDADE
DOS PRESOS
Roberto Vida! Bolaño e a sua
compañia cenificarán a obra

TREN EN MARCHA

E.~sición de material ferroviário, até o 20 de Febreiro, na Casa da Cultura.

Barcelona

A exposición
de Eduardo
Naranjo
segue a

CASTELAO E o SALNÉS

. VI MOSTRA DE
XOVES ARQUITECTOS
ESPAÑOIS

, Mosta de Freddy- Federico
Fdez. Alonso no centro
múltiple de arte Visual Labora (López de Neira 5) até o 8
de Feqreiro. Freddy escolle
obras clásicas ben coñecidas,
A Gioconda por exemplo, e
sométeas a unha operación

....

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

Mostra colectiva na galeria
Barcelos até este Venres 2
de Febreiro.

.. EsTAMPADOS .
IMPOSIBEIS

~·

dous brazos, semiáutomática, en moí
bon estado de uso. Telf: 986 557 708.

SENTIDOS DO MIRAR

8 EXPOSICIÓNS

...

LISBOARTE
CONTEMPORÁNEA
Proxecto da Ciimara Municipal de Lisboa e da AssocitU;ao Portuguesa de Gale- .
rias de Arte, que promove a

poder ser
visitada no

e.e.

eaixanova
de VIGO-

realización. de inaguracións
simuÍtáneas en máis dunha'
dúcia d~ galeri~s de arte,
divulgando 9 traballo de
decenas de artistas. •

8 CONFERÉNCIAS

EMIGRANT,E DO SuL:
Integración, asiniilación ou
exp,lotación? Jean Bosco
Botsho, presidente de AFRICAT, avogado procedente
da república democrática do
Congo, falará sobre este tema o Vemes 2, ás 20 h. no
C.C. Pati Llimona, organiza. do polo BNG de Catalunya.

Inidativas do BNG
Este Xoves 1, no A~ditório do C.C. Caixanova de VIGO (entrada por Marqués
de Valadares) ás 8 do serán, Xosé Manuel Beiras exporá as razóns que motivaron a moción de censura asi como as alternativas ao governo Fraga.+

ANOSATE
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Probeza". e
violencia
XOSÉ RAMóN POUSA

• 1 DE FESREIRO • 2t'01 • N ·· o ¡ ~• ~NO XXIV• IV XEIRA •

A comezos do século XXI, máis
de 1.300 millóns de personas
sobreviven con menos de un
dólar diario e perto de 1.000
millóns non poden satisface-las
súas necesidades básicas de consumo. Perto de 840 millóns de
personas están desnutridas, namentras nos países ricos gastamos 92.000 millóns de pesetas
en "comida basura". Son datos
do último Informe sobre o Desenrolo Humano da ONU. Datos que nos teñen que facer refl exion ar cando - h oxe 30 de
xaneiro- se celebra o Día mundial da Non Violencia e mentras nas igrexas de Barcelona
centos de inmigrantes indocumentados arriscan a súa vida
nunha folga de fame suicida por
un posto de traballo que Hes dé
definitivamente de comer.

Un once inicial do Eiriña, campión galego en 1936. Carolo é o primeiro, desde a esquerda, dos encrequenados.

Ninguén emigra por turismo e a
interculturalidade d s grande
centros mundiales reflicten na
procedencia dos seus habitant
a xeografía da fame. Un mapa
que axuda a entender a violencia no mundo, especialmente
nun continente chamado Africa, do que a dicir da teoría da
evolución todo procedemo ,
ainda que fósemo perdendo a
cor, e que neste século, mediante a presión demográfica dos que
dalí fuxen, será a principal arneaza para a vella Europa, na que
os galegas buscamo acomodo.

'

Carolo, da Olimpiada Popular do 36 ao
Pontevedra do Hai que i:oelo

l

Faleceu esquecido en Valladolid un clásico ~o -futbol galega
90- X.E. ACUÑA

·.f•

A pasada semana finou en
Valladolid Manuel Carballo
Lores Carolo, un dos integrantes da equipa de futbol
_que representou a Galiza
na Olimpiada Popular de
Barcelona. Carolo residia na
capital castelá desde a sua
retirada como adestrador.
Iniciado nas -equipas modestas
pontevedresas, a sua sana co.-.._r - mo caneador levouno primeiro
a · formar parte daquel Eiriña
F.C. tan popular nos anos trinta
e mesmo, nunha breve estadia,
no do Deportivo da Coruña.
Carolo era a figura do l=iriña republicano que integraron entre outros xogadores inesquecíbeis como Mosquera·, Bolche, Seoane,
Carballiño, Herodes ou Ruibal.

. En Maio de 1936, a ·Asociación
Cultural Obrera invitou a entidades culturais, políticas e recreativas a unha reunión da que
saiu o acordo de artellar unha
representación galega para a
Olimpiada Popular de Barcelona. Festivais, peditórios e xogos amigábeis serviron para ti. nanciar a iniciativa xunto a un
.,.,. subsidio do Concello de Pontevedra, daquela presidido polo
comunista Garcia Filgueira. As
e organizacióris da Frente Popu- .
lar apoiaron a representación
deportiva galega e a militáncia

bÜizado e destinado a un taller
de tanques en Alcala de Henares como os seus compañeiros
de equipa Botones, Canis e Gil.
Malia a dureza da guerra, as
dotes de Carolo como xogador
serviron para que se integrase
nunha selección militar que real izo u xiras pola zona leal e
mesmo algunha viaxe propa. gandística por Europa.
Derrotada a República, Carolo
sufriu interrogatórios e deten. cións antes da volta a sua cidade natal. Ainda que vixiado e
humillado, como alguns outros
deportistas retornados que eran
. internados nos días conflictivos
exercitou de novo no futbol. Co
tempo formaria parte da dianteira do recén creado PonteveCarolo nos tempos do Hai que lloelo.
dra C.F. na tempada 1946-47.
Antes destacara no Rácing do
comunista, en particular, levou
Ferrol -xunto a Herodes- e,
o peso organizativo no que
sobre todo no Real Valladolid.
destacaron Eugénio Urtaza e
Benito Calvo, .
Foi o paso pola _equipa pucelana o que converteu a Carolo en
A expedición pontevedresa, na
figura. As suas cinco tempadas
que sobranceaba deportivamenvallisoletanas foron as mellores
te Carolo, chegou a Barcelona
dunha vida deportiva frustrada,
na véspera do golpe militar en
en boa medida, polos anos de
Catalunya e viviu desde Montguerra civil.
ju"ic os combates que ·derrotaron
o exército. Frustrada a OlimpiaXa retirado da prática activa,
da, os futbolistas ·galegas foron
adestrou ao Pontevedra nas
trasladados primeiro a Valencia
tempadas 51-52 e 55-56. Na mi. e logo concentrados en Madrid.
toloxia futbolística granate pervive o seu paseo a ombreiros pola
Carolo, en idade militar, foi moherba do lnferniño ferrolán logo

de manter in extremis ao seu
Pontevedra en Terceira División.
Carolo foi o enlace da xeración
do Eiriña coa gloriosa do Hai que
Roe/o. Catro intensas tempadas
nas que foi segundo adestrador
dos granates acompañando a
Marcel Domingo, Juanito Ochoa
ou Héctor Rial. Unha época de
ouro do Pontevedra F.C. que
Carolo compartiu cómplice cunha directiva na que os seus
membros máis activos eran vellos roxos -Xermán Adrio Barreiro, Celso Mariño ou Celso
García de la Riega- como el.

Daquela selección da Olimpiada Popular morrera hai poucos
anos o seu porteiro Maq~ieira.
Despois faleceu Gil, quen chegara a xogar no Real Madrid.
Do paradoiro dos que marcharon para o exílio como Bolche
-mítico comandante Bolche do
V Regimiento de Líster e lidér
da guerrilla francesa- ou Carballiño -guerrilleiro tamén de
sona contra os alemáns na
FranzGt- perdeuse desgraciadamente a pista.
Agora falece o que quizais sexa
a derradeira testemuña en Valladolid, a cidade na que casara
e o acolleran con cariño. Maquieira, poucos dias antes de
morrer, dicia: "O que nqn cambia e o Carolo, cada vez é mais
de esquerdas". Que a terra lle
sexaleve.•

O mentado informe desvela
como as desigualdades soc iais
foron en aumento ata o ponto
de que o capital das tres persoas
máis ricas do mundo é superior
á suma dos PNB dos paí es ubdesen voltos. Máis ainda, se as
200 persoas máis ricas do mundo dera cada ano o 1% da súa
riqueza, podería garantir a educación primaria umversal. Nun
mundo no que 300 millóns de
nenos nunca irán a e cola.
A concentración do capital vai
a máis de xeito que as vend
de empre as como General
Motors , Exxon ou Ford, cada
unha delas, e tán por derrina
do PIB de moito paí e ubdesenrolados do mundo. As multinacionais copan o gro d
productos rematado , deixando
ós países probes a úneca safda
de vender materias primas a
precios ínfimos. O resultado
coñecémolo todos: os ricos son
cad a vez máis ricos e probes
cada vez máis probes. Un caldo
de cultivo para a violen cia. •

V oLVER AO REGO

º

portavoz do PP, o conselleiro Pita, bradaba na
tribuna do parlamento,
durante a moción de censura,
cando tropezou coa palabra próprio. Entón si, botouse ao pescozo do líder do Bloque, proclamouse fa.lador do "galega dopavo, non ese de laboratório que ·
pratican vostedes". Xa nesa tesitura debeu tiradle das orellas ao
presidente da.Xunta que se explaiou, como moitas outras vecez, na "populación galega" ou
nos "índices europeios".+

e

