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Agatha Christie 
Asasinato no Orient Express 

Se queres saber 
quén foi o asasino ... 
terás que ler o libro. 
A autora máis emblemática 
de novela policíaca 
nunha nova colección. 

Marrocos, desguace final 
Se non. fose tan aqueloutrado poderia titularse "a morte anuncia, 
da" ao referirse a frota galega do banco Canario,Sahariano. A 
Comisión Europea vén de anunciar que no prazo dun mes apre, 
sentará un plano de reconversión da frota que faenaba en Marro, 
cos. Este plano, afirmaR, incluirá o desguace de buques. O pro, 
xecto foi anunciado ao mesmo tempo que Bruxelas ampliaba até 
o 30 de Xuño as axudas para os mariñeiros afectados polo amarre 
desta frota. Semella un xeito de ir amainando a resisténcia do 
sector, contentando aos armadores, enganando aos mariñeiros, 
mentres se sigue a desinformar oficialmente sobre o estado actual 
da negociación. Non é nada novo. Está a acontecer o mesmo que 
pasou coas negociacións con Arxentina, con Canadá, con Mauri, 
tánia ... A ineptitude e o desinterese da X unta e do Govemo cen, 
tral é manifesto. Os sindicatos, que agoiraban o triste final, teñen 
razón, pero non capacidade para mudar as cousas. A sociedade ga, 
lega vive cara a televisión e de costas ao mar.+ 
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Areais como Silgar (Sanxenxo) sofren polos temporais e 
as obras mal planificadas 

Praias sen area, turismo sen turistas 
-0- XAN CARBALLA 

Sanxenxo ven de curarse en saúde e xa non vai pedir Bandeira Azul para Silgar, a sua praia em-
. blemática. Desde hai semanas a situación do areal é preocupante, e xa se fala de traer novas 
aportes de area de fara para tentar rexenerar a zona. Na Soavela, en Cangas, non queren nen ou
vir talar de que volvan dragar, o que no seu dia ocasionou un grave conflito. Á situación de San
xenxo pódense sumar como exemplos Cedeira ou Bueu~ que teñen praias en risco de desaparición. 

Silgar, principal praia de Sanxenxo, non terá este ano bandeira azul ante a impasibilidade de recuperar antes do verán a enorme cantidade de area perdida. A.N.T. 

sistema dunar é a.despensa de 
area dunha praia. Se se interrum
pe xa sabemos o que sucede. 
Hai experiéncia mundial sobre a 
cuestión, pero ao final son deci
sións políticas as que priman", 
asegura Federico Vilas, director 
do departamento de Ciéncias 
Mari ñas e Ordenación do T erritó
rio na Universidade de Vigo. 

A alarma ven de saltar en San
xenxo. O concello á vista das 
condicións de Silgar e que a U E 
non poderia concederlle a ban
dei ra azul á sua praia-estrela, 
emitiu ·un comunicado anuncian
do que, este ano, solicitará cinco 
bandeiras azuis para as praias 
de Montalvo, Canelas, Paxari
ñas, A Panadeira e Caneliñas. O 
representante dos hosteleiros de 
Sanxenxo, Xaime Martínez, xa 
advertiu "non entendo como non 
se tomaron medidas cando aca
bou a anterior campaña. A notí
cia de que Silgar- non vai ter ban-

deira azul fainos 
moito dano por
que Sanxenxo é 
o principal centro 
vacacional de . 
Galiza". 

O aspecto de Sil
gar logo do conti
nuo temporal é, 
durante a marea 
baixa, bastante 
desolador. . A 
praia está ·chea 
de croios e pe
dras de diversos 
tamaños, e visi
belmente precisa 
du h aporte de 

· area que o conce
llo negócia como 
realizar antes do 
verán coa Demar-

En Sanxenxo, 
as solucións 
estudadas pola 
Demarcación 
de Costas 
van desde 
o aporte de area 
áté a criación -
dunha escolleira 
non visíbel 

vo Ecoloxista do 
Salnés, Xaquin 
Rodríguez Poma
res, a perda de 
area nesta praia é 
en boa medida ori
xinada polo xeito 
de facerse a cons
tru ció n portuária 
en .Portonovo. No 
meio dos dous di
ques desemboca, 
canalizado, · o pe
queno ria Saltar. 
Este. curso fluvial, 
ainda que non o 
semelle para o 
profano, é dun 
caudal contínuo e 
fai un grande apor
te de sedimenta
ción que, sen os 
obstáculos artifi-

cación de Costas en Pontevedra_ ciais, ia parar as práias cercanas, 

A situación xa ven de tempo atrás. 
Segundo o presidente do Colecti~ 

entre elas Silgar. · 

"~ area circulaba seguindo a 
... .... -~ 1 _.., - • 

costa -cóntanos Xaquin Rodrí
guez-, pero agora está sedimen
tando fronte á praia de Saltar, e 
máis cedo que tarde vai haber 
que dragar esa pequena baía, 
porque antes había. profundidade 
e agora case está colmatada". 

Solucións ou 
remendo de enxeñeria 

Para a maioria de especialistas, 
ainda que se poden facer estu
dos de dinámica das augas, é 
difícil saber con precisión como 
se van comportar estas corren
tes. O exemplo de Holanda, cos 
seus diques quilométricos, é sin
gular, porque a previsión de que 
non ian afectar as suas zonas 
de praias foi na realidade com
pletamente ao revés e agora te
ñen importantes problemas para 
mantelas útiles_ 

A dureza deste inverno, por outra 
Pas.a á páxina seguinte 
"~~ l 1' • - .:1~.:· ' 
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Vén da páxina anterior 

banda, destrozou máis que nou
tros anos os areais da costa ga
lega. Federico Vilas afirma que 
"en periodos de máxima enerxia, 
como nun temporal, é lóxico o 
dano, pero o problema ven agra
vado cando o sistema dunar foi 
totalmente afectado por accións 
civís, ven señan portas, paseos 
marítimos ou recheos". 

A praia de Samil en Vigo seria 
un modelo desa afectación na 
dinámica da area. Tanto o muro 
como o paseo fixéronse enrriba 
mesmo do areal, sen deixar que 
a praia fose facendo acumula
ción de sedimento que despois 
se resituase no verán. Apenas 
retranqueando todo o paseo un
ha decenas de metros grande 
parte dos problemas se verian 
solucionados. Mentres non se · 
aborde esa actuación o sucedi
do neste inverno volverá a repe
tirse: as piscinas, o muro, as du
chas e papeleiras e o paseo 
ateigados pola area. 

En Sanxenxo, as solucións estu
dadas pala Demarcación de Cos
tas van desde o aporte de area 
até a criación dunha escolleira 
non visíbel , desde a zona que 
queda á altura do Hotel Minso até 
o Hotel Xusto. O muro estaría á 
vista durante a marea baixa e con 
el tratariase de reter a "fuga de 
area". Segundo técnicos de Cos
tas tratariase de facer neste ano 
un aporte grande de area acorde 
coa calidade que se supón que 
debe ter Silgar. Os ollas están 
pastos na Costa da Soavela. 

Un conflito perigoso 
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Recuperar 
• pra1a. 

sen gasto 
O areal do Vao é un bon 
exemplo de como 
deixéndolle sítio, o sistema 
de dunas da praia recupera 
o seu sítio. O enorme areal 
vigués foi agredido en 
várias ocasións. A 
construcción da ponte á 
lila de Toralla afectouna 
moito, e despois foi 
cortada en dous por unha 
estrada e alguns campos 
de fútbol de praias. Nos 
anos 92 e 93 fíxose desde 
o Concello, aproveitando 
unhas obras da Dirección 

de Costas que 
retiraran os 
campos, unha 
actuación 
experimental 
gañando en 
poucos meses 
o derramado en 
anos. 

Rafael Ojea 
lémbrao 
"actuamos 
probando con 
moito coidado. 
Puxemos 
plantallas 
vexetais para 
reter a area e 
observamos 
como evoluia. 
Costas 
derribara a 
parte superficial 
do muro que 
encintaba a 
praia pero nós 
decidimos que 
habia que 
levantar tamén 
a parte , 
soterrada. 

Na Costa da Soavela en 1995 
xa se reproduciu a situación. 
Costas necesita area e puxo os 
olios nos fondos finos desta 
Costa que usa o peixe para 
criar. Daquela a frota de baixura 
púxose en pé, e pouco menos 
que asaltou a draga que despra
zou Costas para tirar area. O 
entón governador civil , Xurxo 
Parada, considerou punto me
nos que piratería a acción ecoló
xica dos mariñeiros e denun
ciounos. O xuizo acabou por so
breseer aos acusados. 

A praia de Samil veu alterado por completo o seu sistema dunar a portires da construción do muro do paseo. Os recentes temparais 
formaron unha muralla de area e chegaron a cubrir totalmente o paseo e as suas instalacións. 

A N.T. Sorprendeunos 
a nós mesmos 

Decisión política 
A memória é recente e ante a 
simples insinuación, os mariñei
ros do Morrazo xa advertiron que 
a area da Soavela nen se toca. 
O próprio alcalde de Sanxenxo, 
Telmo Martin, xa avisa de que to
do haberá que levalo con moito 
tacto e moita conversa con Can
gas, o que converte a procura de 
area fina -non gasta a de cantei
ra para a praia principal da vila
no verdadeiro problema de futuro 
para Sanxenxo. + 

Federico Vilas, director do De
partamento de Ciéncias Mari
ñas na Universidade do Sur, 
aponta que ao final todo o que 
está a suceder depende de 
escollas políticas. 

"No litoral español sobreex
plotáronse moitas zonas cos
teiras, xa de por si superpo
voadas, para lograr un turis
mo que deixara divisas a cal
quer custe. Ninguén pensou 

no futuro das praias. lso su
cede u especialmente nos 
anos 60, pero nestas últimas 
décadas volveuse ao mesmo 
cos paseos marítimos e cos 
recheos especialmente. A 
partir de aí pénsase en rexe
n erar e recuperar os sítios 
que se perderon entrándose 
nun certo círculo vicioso. Só 
habia que ter contemplado o 
que se facia no resto do mun
do desenvolvido, no que se 

considera que todo o que 
afecta ao litoral é un sistema 
fráxil que hai que estudar moi 
ben antes de facer nada. Pe
ro aqui seguiuse a inércia e 
actuouse sen previsión. Com
préndese que hai moitos inte
reses económicos e a deci
sión política non é fácil, pero 
hai que saber que cando se 
fan determinadas obras ao 
cabo do tempo a natureza vai 

a velocidade coa que se 
rexeneraba a area. 
Eliminouse despois unha 
zona na que aparcaban os 
coches e levantouse tamén 
moita terra de recheo. O 
resultado está á vista. Os 
viciños de Coruxo 
queixeron que a estrada 
quedara como está, senón 
a superfície gañada seria 
moito mellor. Para darnos 
unha idea: en tres anos 
gañáronse tres metros en 
altura de area. O custe o de 
apenas unha brigadiña de 
obras".• · respondela". • 

Obras contra o areal e contra o futuro 
Nos anos do desenrolismo turístico do Mediterráneo, a 
consigna guvernamental era macizar a costa e tirar o 
máximo beneficio ainda que fose a costa de hipotecar 
o futuro. Mausoleos desa política de rendemento rápido 
en divisas é grande parte da costa mediterránea, que 
viviu unha explosión demográfica e urbanística que 
careceu de todo rigor e que, por falarmos de 
actualidade, abriga a decisións condicionadas en 
temas de calado como a política hidrolóxica. 

Non cabe dúbida que nas últimas décadas as 
intervencións sobre a franxa r oral galega careceron 
dunha orientación única e decidida, non só de 
protección dos usos da costa para construción (a Lei 
de Costas foí decisiva para evitar un desastre e nunca 
lle gostou á dereíta), como na própria instalación de 
recheos, partos ou paseos marítimos sen o adecuado 
estudo de futuro. Sen ser en Galiza, pola sua 
especificidade climática, o turismo de praia capítulo 

principal do sector, obsérvase que grande parte 
daquelas obras están influindo sobre a realidade dos 
areais. Ao non considerarse as praias como sistema 
vivos, agora podemos pagar con grandes custes o 
sucesivo encadeamento de erras se queremos soster 
tanto o equilíbrio natural como unha indústria turística 
que en casos singulares como Sanxenxo, teñen como 
eixo principal a sua praia. 

As solucións de enxeñeria que se plantean para repor 
a area perdida son costosas e traen efectos sobre 
outras necesidades. A idea de tirar area da Soavela 
(costa que vai de Cabo de Home até o Cabalo de 
Aldán, no Morrazo) para restaurar Silgar (Sanxenxo) 
súmase aos múltiples sensentidos de moitas 
actuacións, como recentemente a reposición do areal 
de Compostela, en Vilagarcia, afectado por un recheo 
no porto arousán no que agora van instalar un 
restaurante McDonalds. 

Feíto o dano é difícil volverse atrás, por custe social 
pero, sobretodo, por custe económico. O areal de 
Samil en Vigo pode ser un bon exemplo. Feito un 
muro nos anos 70, consolidouse o erro cun paseo e 
numerosos servícios ao borde do mar que impiden á 
praia evoluir naturalmente e formar na duna a sua 
despensa de area. O resultado é que o Atlántico 
tende naturalmente a cobrilo todo de area .(piscinas, 
paseo, construccións ... ) e todos os a[los hai que 
gastar os cartas a pa~iar a equivocación de 
princípio. 

Enemistarse con solucións de respeito ecolóxico 
sempre trae resultados desastrosos no meio prazo: 
a leción das vacas tolas está aí para quen queira 
aprendela. As praias podarán reporse a golpe de 
excQvadora, pero ao mar ninguén vai poder nunca 
domeñalo.+ 

ANOSA TERRA 
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Fraga aclamado como 'esperanza de futUro' do PP para Galiza 
-e> PAULA CASTRO 

Aos seus 78 anos e apoiado 
sobre un bastón, por .unha 
"tendinitie", o actual presiden
te da Xunta foi proclamad·o 
candidato do PP para as elei
cións autonómicas que se ce
lebrarán en Outubro, porque 
"é o líder qúe necesita. Galiza 
para seguir un proxecto de 
futuro forte e sólido". O acto, 
celebrado o pasado Sábado 3 
de Febreiro, derrochou emoti
vidadé e convertíuse na posta 
a· punto da maquinária elei
toral dos populares galegos. 

O acto de proclamación de Ma-
. nuel Fraga lribarne como candi
dato re-eleito á presidéncia da 
Xunta queriase converter nun 
baño de masas e conseguiuse. 
o· PPdG mobilizou a concellei
ros, alcaldes, deputados e mili
tantes e mesmo fletou autobu
ses para garantir a presenza de 
numeroso público. As colas que 
se formaron nas portas de acce
so ao Pazo de Congresos 
adiantaban o cheo que haberia 
no seu interior e, dentro nen o 
salón principal puido acoller a 
todos os que quixeron entrar. 

Vários centos de persoas tiveron 
que seguir o· acto através de 
pantallas xigantes e os ponentes 
foron recebidos como auténticas 
estrelas de rock, entre cartaces 
e bandeirolas. A. própria organi
zación delataba que máis que 
da proclamación do candidato 
se trataba do primeiro m.ítin dun
ha pre-campaña que se aviciña 
longa como unha xestación. 

Os emigrantes, que demonstra
ron que cos seus votos son capa
ces de arrinc,ar un deputado para 
o PP por algunha província, ta
mén tiveron o seu oca no acto, 
através do presidente do Corise-
11 o Xeral da Emigración, Xosé 
Manuel Castelao Bragaña e dos 
responsábeis do PP nalguns pai
ses latinoar:nericanos como Uru:. 
guai ou Arxentina, entre outros. E 
para garantir que os galegas no 
exterior podían seguir o evento, 
este foi retransmitido en directo 
por Internet, incluido o vídeo que 
se proxectou mediado o m ítin. 

A cúpula do partido en pleno, 
ministros e deputados do gover
no central, a comisária Loyola 
de Palácio e o próprio presiden
te do governo, José Maria Az
nar, transladáronse a Composte
la para dar o pistoletazo de sai
da cara a Outubro e arroupar á 
"esperanza de futuro" de Galiza: 
Manuel Fraga. Un candidato no 
que os populares teñen deposi
tada toda a sua confianza para 
manter o governo da Xunta. 

"Te queremos" . 

Ainda que cada quen centrou o 
seu discurso en Madrid ou Gali
za, en función de onde desen
volve a sua ~ctividade política, a 
característica comun a todos foi 
o devir de declaracións de reco
ñecimento cara Fraga. Unha cá
rrega de emotividade conscente
mente planificada que levou a 

_ Javier Arenas, secretárfo xeral 

Aznar e Arenas participaran da pasta en cena da praclamación de Fraga como candidato a Presidente da Xunta nas vindeiras eleicións. 

do Partidó Popular, a declarar 
que "todo o PP español está 
nesta convención, polo profundo 
afecto que sentimos polo presi
dente fundador Manuel Fraga". 

As declaracións de afecto ou 
respeito duns e outros tornáron
se en auténticas' declaracións 
de amor no caso de José Maria 
Aznar. O presidente do governo 
repetiuno en várias ocasións, 
primeiro para amasar que "to
mamos a decisión acertada, 
queremos a Fraga" e posterior
mente para incidir na sua figura 
cun "queremos a Fraga como 
expresión de ideas políticas e 
tamén humanamente". 

O próprio Fraga, mantendo a 
liña dos últimos anos, tirou da 

corda emotiva, se cadra mes
mo excedéndose na sua repre
sentación, mentres facia un 
percorrido pola sua história 
persoal desde que naceu en 
Vilalba até que aterrou en Ga
liza para se cohverter no único 
líder incuestionábel do Partido 
.Popular. O candidato á re-elei
ción pasou por riba, sen em
bargo, a sua etapa políticq. du
rante o franquismo limitándose 
a lembrar o seu labor como 
funcionário e como embaixa
dor. 

Ainda que non é a primeira vez 
que o anúncia, Fraga adiantou, 
nese repaso a1:.1tobiográfico que 
"hoxe o veterano fundador, des
póis de examinarse a si mesmo, 
oferece, por que non recoñece-

A. EIRÉ 

' 

lo, un estarzo que é final". E ese 
último estarzo, ainda que adica
do a Galiza estaba especial
mente destinado a garantir o 
seu apoio a Aznar. 

O PP reacciona contra 
da moción de censura 

O acto, alén de centrarse en 
loubar a figura de Fraga, ten
tou de se converter nunha pro
clama en contra das forzas de 
oposición. Non se escatimaron 
recursos verbais para disparar 
contra ·os socialistas e contra 
os nacionalistas. Pero se nalga 
coincidiron os presidentes pro
vinciais, os ministros do gabi
nete de Azhar e o próprio pre
sidente do governo central, foi 
no seu intento de ridiculizar a 

Homena~es de despedida a Fraga 
Xa está aqui a campaña eleitoral. A nove meses 
vista, coma un parto. O PP necesita ese tempo pa~ 
ra darlle a volta as preferéncías do eleitorado. Os 
últimos inquéritos indícanlle que pode perder a 
maioria absoluta. Mais desde a rua do Hórreo afir, 
man que, hai catro anos, antes da campaña, os in~ 
quéritos situaban ao PP en tan só 38 d~putados e, 
logo, á hora da verd_ade, conseguiron 42. 

Están dispostos a loitar eses riove meses contra os ele
mentos e contra o tempo. Eses son os grandes inimigos 
do PP. A uns e a-outros tentan desproveelos da sua 
vertente política. A crise agrária ·e pesqueira, viria dada 
por circunstáncip.S alleas a Gama é á ·política do gover~ 
no Fraga. O tempo, son Gatro anos máis que pide Fra~ 

. ga. Para qué? Se ternos que crer as intervencións habi, 
das na sua pr9clamación como candidato, despois da 
sua designación en Madrid, trátas~ de porlle un colo
fón de ouro ávida política de Fraga lribarne. 

Non se fala de darlle continuidade a un proxecto polí, 
tico, senón de tratar de que o eleitorado se identifique 
coa persoa de Fraga por enrriba de ideoloxias, de pro, 

· gramas e de propostas. Nas mensaxes da proclamación 
do candidato non houbo horizontes, senón un futuro 
con cara de pasado, todo enrugado e vernizado por 
unhas obras que se pretenden apresentar como únicas. 

Despois a proclamación foi coma unha festa de 
cumpreanos, dúcias de veces repetida. Pero xa ao 
sair comezaron as especulacións, tanto nos menti, 
deiros politiéos coma no PP, sobre a sucesión do 
homenaxeado. Porque a homenaxe foi de despedi~ 
da, ainda que Fraga a situe, pretenda pospoñela, 
para dentro de catro anos. A dp.ta de caducidade é 
a outra gran eiva de Fraga, tanto no interior da or~ 
ganización como fronte ao eleitorado. Por eso a 
idea forza da campaña eleitoral do PP vai ser uni~ 
camente "ou Fraga óu o caos.".• 

( A.N .T. 

moción de censura apresenta
da polo BNG. 

Uns e outros non cansaron de 
repetir que a mocióh de censu
ra, máis que cara ao presiden
te da Xunta fóra de autocensu
ra para o BNG. Sen embargo, 
de tanto repetir, a cúpula do 
PP semellaba máis molesta 
que realmente convencida da 
inutilidade coa que se tentou 
de caracterizar. 

Os primeiros en intervir foron os 
presidentes provinciais, que non 
deixaron pasar unha oportunida
de que se lles apresentaba que 
nen pintada nun foro disposto a 
apoiar todas as suas críticas. 
Pola sua banda, Mariano Raxoi 
foi máis ao concreto e insistiu 
en que os nacionalistas perde
ran a sua oportunidade "de gar
dar siléncio" e esperar os rédi
tos das urnas. 

Javier Arenas optou por exten
derse máis na cuestión e se 
perguntou polo sentido dunha 
moción "na que nen se apresen
tou candidato nen un programa 
de governo". Pero indo máis alá 
chegou a asegurar que "non sei 
cal era a intención da moción, 
pero afortalol,I a Fraga e eles fi
xeron o ridícullo de España". 

Aznar non quixo ser menos e 
comezou a sua intervención ad
verti ndo que non empregaria 
tres horas e média como o tem
po utilizado "nóutros discursos", 
en clara ref~réncia á interven- ' 
ción censor9 de Xosé Manuel 
Beiras. Tanto1 el como Fraga op
taron por cuqlificar ~ moción de 
"autocensuré)." tratando de de
monstrar a s~a escasa repercu
sión para o PP.• 

-
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O PP prepara unha campaña 
especialmente ideolóxica pa~a desacredit~r aos nacionalistas 

O BNG agarcla que-os sectores 
económicos lle den o seu apoio 
*A.E. 

O BNG deseñou a moción de 
censura para gañarse a con
fianza de diversos sectores 
sociais , facéndose valedor 
das suas arelas. Pretende 
críar unha corrente de fondo 
que mine a credibílidade do 
PP. A direita, pola sua · ban
da, deseña unha campaña 
ldeolóxica para amordazar 
ao nacionalismo galego insis
tindo na sua relación co PNV. 

O discurso de moción de censu
ra de Xosé Manuel Beiras era 
máis complicado do que seme
llaba a simples vista e tiña vá
rios destinatários segundo os 
apartados. Era algo disposto pa
ra lanzar unha mensaxe clara a 
distintos sectores da cidadania. 
Non foi tanto unha cuestión me
diática destinada ao conxunto 
do eleitorado galega, como se
m e 11 aba apostar o BNG cos 
seus anúncios para que ollasen 
o debate na televisión, senón 
unha mensaxe política aos dife
rentes interlocutores sociais cos 
que se veu reunindo Beiras nos 
últimos meses. 

O portavoz nacionalista dese
ñou non tanto unha confronta
ción cuantitativa con Fraga, na 
procura de agradar á maioria 
do eleitorado, difícil de gañar 
cun só discurso, senón un ata
que de fondo, para restarlle 
credibilidade e apoio ao PP, ao 
tempo que o BNG se apresen
taba non só en positivo, con 
Beiras como futuro presidente, 

senón capaz de recoller as de
mandas dos sectores pesquei
ro , marisqueiro , dos empresá
rios das novas tecnoloxias , a 
automoción e, darlle confianza 
ao mundo sindical. 

Lanzada a mensaxe, no BNG 
afirman que foi "recollida axeita
dam ente e valorada positiva
mente" . A campaña céntrase 
agora en que sexan eses pró
prios sectores quen lancen á so
ciedade a mensaxe do BNG co
mo alternativa, capaz de realizar 
outra política que os favoreza. 

Por iso no BNG afirman que xa 
tiñan claro que os ecos mediá
ticos da moción de censura 
acabarian case ao dia seguinte 
e comezaba a campaña eleito
ral coa proclamación de Fraga 
como candidato. No debate, 
Fraga anunciara que na próxi
ma visita de Aznar a Galiza 
"aclarará moitas causas". Pero 
o presidente español e todos 
os seus compañeiros o único 
que deixaron claro e que que
rían moito a Fraga e, conse
cuéncia dese amor, que non 
había ninguén mellar ca el para 
dirixir Galiza. 

Tamén deixaron clara cal será a 
liña de ataque contra o naciona
lismo, o seu inimigo como puxe
ron de manifesto nas interven
cións e nas múltiples entrevistas 
que realizaron autóctonos· e fo
ráneos. Nas suas respostas 
apostaron porque o PSOE volte 
a superar ao BNG nas preferén
cias eleitorais. 

A direita seguirá unha liña de 
ataque contra o nacionalismo 
puramente ideolóxica, tentanto 
desviar o debate cara á cuestión 
nacional e t ratando de amorda
zar aos nacionalistas polo méto
do de inventar unhas-"amistades 
perigosas". Demonízase ao 
PNV, despois de situar o acorde 
de Lizarra como algo execrábel, 
e afírmase que "dime con quen . 
andas e direiche como es". 

Desde o BNG consideran que 
esta -demonización que o PP 
tenta facer do nacionalismo "é 
un desprezo evidente para o 
eleitorado galega". Afirman que 
o PP en Catalunya non só non 
seria capaz de realizar a mesma 
campaña contra CiU, que ten os 
mesmos acordes ca o BNG co 
PNV, senón que está apoiando 
a Pujol dun xeito efectivo para 
mantelo na Generalitat. 

A outra liña de ataque para por 
de manifesto que non existe alter~ 
riativa a Fraga son as discrepán
cias entre BNG e PSOE nos go- · 
vernos municipais, senlléiram~nte . 
en Vigo. Por iso nacionalistas e 
socialistas están interesados en · 
que as discrepáncias non se evi
déncien publicamente. Na direc
ción socialista hai persoas preo
cupadas co posicionamento de 
Carlos Príncipe e a sua teima de 
aparecer co1110 voz solista· ao es
tilo de Paco Vázquez para, se
gundo as suas próprias palabras, 
"parar ao nacionalismo en Vigo e 
na Galiza". No PSOE, cando 
ollan os inquéritos de Vigo, arre
guízaselle o espiñazo. + 

ANOSATERRA 

Catro condenados polo 
'caso Chaparrita' 
ao amañar pensións de vellez 
O axente eleitoral do PP Xosé Manuel Ferreiria Rei, Chapa
rrita, o funcionário da Seguridade Social Xaquin Fernández 

· ~ Tá.pias, Ramón Ares Cacabelos e ·uxio Bravo Crespo foron 
condenados a un total de 27 anos de prisión polo "caso 
Chaparrita". Os condenados arranxaron a pensión de lvellez 
a duascentas persoas, a quen cobraban 300.000 ¡setas 
polo traballo. Posteriormente, os acusados falsific an a 
partida de nacimento e reclamaban atrasos, cantida e que 
ás veces chegaba a ascender a catro millóns de pes tas e 
que se repartían os condenados. Ferreira Rei, Cha~arrita, 
ademais empregaba este sistema para recadar votos para o 
Partido Popular. O tribunal fallou que os catre encau¡sados 
terán que indenizar con 788 millóns á Seguridade ~ocial. 
As condenas relacionanse con delitos continuados d' falsi
dade de documento e comechura, agás para un dos ~onde
nados, que foi absolto pola comechura. As condenas a pri
sión foron de dez anos para Fernández Tápias, oito para 
Cbaparrita, catre para Ares Cacabelos e tres para Bravo 
Crespo. O tribunal tamén impuxo algunhas inabilitacións.+ 

Meilán e Banca concorren á eleiciQn 
ao reitorado da Universidade da ~oruña 

5 

Ainda que as persoas afins ao reitor Xosé""Lu~ Meilán Gil 
acapararon case todos os postos da Mesa do Claustro e 
que sumaron 164 votos frente aos 11 O da op ición, esta 
última decidiu apresentar como candidato ao reitorado ao 
decano de Informática, Xosé Maria Barxa. MeUán, a dous 
anos e meio da xubilación, tamén anunciou q~e concorre
rá. A oposición considera que ten marxe para derrotar a 
Meilán porque moitas das suas adesións per oais pode
rian reformular o seu voto para non forzar a institución 
universitária en favor de Meilán. En todo casq, o paso da
do por Barxa indica que o seu grupo ten vontade de cons
tituirse en alternativa.• 

Proibido o aceso dá Xunta 
á finca de -Benposta 
O xulgado do .contencioso administrativo de Ourense esti
mou un recurso apresentado contra a ocupación dos te
rrees onde está situada a Cidade dos Muchachos. O fallo 
ordena á "Administracion autonómica o cese na de andi
ta actuación [de ocupación] até que acoda ante os tribu
nais da xurisdicción ordinária e e esta resolva o roce
dente". A Xunta tentara sen éxito acedera estes ter eos a 

. finais de Decembro de 1999 e princípios de Xan ro de 
2000 coa intención de trasladar o campo de fut ol do 
Couso pero topou co rexeitamento desta comu idade 
educativa. O tribunal abriga asi á Xunta a demonstrar a pro
priedade dos terrees, ªº tempo que declara que a cridade 
dos Muchachos é como mínimo posuidora dos mes~os.+ 

Fernández Alvariño e António Fon~nla 
candidatos a suceder a Ramilo 
Ainda que non é oficial, o presidente da Confederación de 
Empresários da Coruña, António Fontenla Rar,iil será un 
dos dous candidatos a presidir a Confederacipn de 
Empresários de Galiza, CEG, que quedou vacftnte tras a 
demisión de António Ramilo, despois de que · e coñecera 
a existéncia dun burato de mil millóns nas co tas da 
patronal. O outro candidato é o presidente do Clube 
Financeiro de Vigo e vicepresidente da· Confe eración de 
Empresários de ~ontevedra, Xosé Manuel Fe ández 
Alvariño. A priori é António Fontenla o candi ato que con
taria con máis apoios para presidir a CEG, xa que as con
federacións da oruña e Ourense manifestar9n asua pre
ferés:icia por Fon enla. A isto cumpriria engad~r o apoio, 
penden.te dun pr nunciamento asembles xer 1, a prol de 
Fontenla formul do polos empresários lugue es. Fernán
dez Alvariño con aria co respaldo da confede ación 
provincial máis umerosa, a pontevedresa, p ro non 
abondaria a non er que se transfiran votos p ocedentes 
doutras provínci s.+ · . . 

A Mancomunidade de Ferrolterra 
reclama a titularidade pública 
do transporte de ria 

1. 

Os concellos da comarca de Ferrol reclamaron dianteJda Di
rección Xeral de Transportes da Xunta de Galiza que~ servi
zo de transporte marítimo na ria sexa declarado públi~ e de 
titularidade autonómica. Oeste xeito, evitariase o pe he da 
empresa que efectua .o transporte na ria, que atrave a un-

. ha crise económica pota falta de rendibilidade do se( izo.+ 
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OPtNIÓN 

A SEPARACIÓN 
DOS PODERES 

}ORDI CUVILLÉ. 

Ultimamente estamos asistindo a unha 
confrontación, nalguns éasos evidentes e 
outros soterrada, do poder executivo (go
vem0) fronte ao lexislativo {Congreso dos 
Diputados e Parlamentos Autonómicos) e 
incluso co poder xudicial (Tribunal Supe
rior de Xustiza e Constitucional). Estos 
enfrontamentos confunden á opinión pú
blica creando un estado de inseguridade 

. que se traduce en desconfianza na demo
crácia. A separación de poderes, eséncia 
do estado democrático e garantía das liber
dades, por unha falta 
de pedagoxia política 
transfórmase nunha 
tara do sistema. 

Se o que se dixo serve de mostra, a realida
de, o problema de fondo, é a tendéncia do 
governo de confundir o governar co man
dar. Dise que o presidente Suarez comen
tou co president Tarradellas, que nunca se 
imaxinara que sendo presidente mandase 
tan pouco. O caso é que este govemo, for
mado por cachorros da ditadura, cría que o 
executivo é o poder único, incuestionábeL 
Non entt¿:i<le que ao mesmo nível, hai un 
lexisl~.tívo, no que certamente teñen 
maiorfa absoluta, e ben que se nota, e un 

( poder xudicial ao que 
'· ~ está sometido. A sua 

tendéncia, própria de 
ditadores, é querer <li
tar ao poder xudicial 
as decisións que debe 
tomar. 

Ao cidadán, chama
do de a pé e que non 
é funcionário, élle di
ficil entender o con
tencioso entre o go
verno e a xudicatura; 
non pode entender 
que sexa posíbel que 
un governo, de dife
rente cor evidente
men.te, ignore un 
acordo entre a patro
nal , sindicatos e go
verno e mediante a 
aprobación do presu
posto, non cumprir 
este acordo. A deci
sión de manter con
xelados os salários 
dos funcionários, 
através da Lei de Pre
s upos tos, en princi
pio é xogo suxo, 
equilibrar un presu
posto única e exclus-i
v amen te aforrando 
na partida dos gastos 
de pers.oal é o sinal 
emblemático do neo
liberalismo máis du
ro, é, nen máis neR 
menos, unha cópia 
do que se está facen
do no ámbito empre
sarial, reducir o gasto 
contendo o capítulo 
d_e persoal; a empresa 
·é competitiva, a cám
bio de diminuir a 
renda familiar; os nú
meros cadran, pero 
en contra frease o 
consumo e crease un
ha bolsa de cidadáns 
que aportan riqueza. 
através do seu traba
llo e que son ferra
men tos de axuste 
presupostário. 

Mariano R.axoi era Ministro de Adminitración Públi
ca cando a conxelación do salário dos funcionários. 

Non debemos esque
cer que o executivo, 
en definitiva, o gover
no, ten unha avanta
xe: mediante decretos 
lei, as suas decisións 
tomadas en Consello 
de Ministros, son de 
execución imediata, 
mentras que as posf:. 
beis aportacións da 
oposición, mediante 
proposicións de lei, 
eternízanse pasando 
por comisións, apre
sentando enmendas, 
de maneira que en ca
so de aprobarense, 
poida suceder e de feí
to sucede, que o pro
blema se agravou ou 
xa non é o mesmo. 
Hai proposicións de 
lei no Senado que 
desde hai un ano es
tán paralizadas, que 
nen sequer pasaron 
por comisión. 

'Equilibrar 
un presuposto 

única e 
·exclusivamente 

aforrando na partida 
dos gastos de persoal 

é o sinal emblemático 
do neoliberalismo 

A experiéncia de vin
tecinco anos, demós
tranos que as maio
rias absolutas non son 
boas, sobre todo se 
aqueles que a teñen 
se embebedan de po
der. A tentación de 
transformar unha le
xislatutra nunha dita
dura de catro anos dá 
como resultado certi-

máis duro" 

O governo recorrerá 
a senténcia dos tribunais que ditamina 
que debe abonar aos funcionários a dife
réncia entre os soldos percibidos e os que 
deberian ter cobrado aplicando o incre
mento da inflación. É unha maneira de 
aprazar o pago. Entre tanto, dous millóns 
de famílias que en xustíza terian percibi
do unha cantidade compensatoria, verán 

.diminuida a sua renda familiar, a lentitu-
de da xustiza ocasionará, sen dúbida, que 
cando a receban, se a receben, as suas 
circunstáncias variaran. Qué pasará con 
aqueles que no transcurso- <lestes anos se 
xubilen? As pensións que perceben, froi
to dos últimos anos de cotización, serán 
modificadas? 

ficar o estado de co
ma da democrácia. 
Por activa e por pasi
va os diferentes mi
nistros e portavoces 
do governo de Ma
drid xa anunciaron, 

referíndose a diversos temas, que cando 
non se chegue a un consenso, utilizarán a 
sua maioría para levar a tÚmino todos os 
proxectos que crean necesarios. Padece
rémolos na negociación da Leí de finan
ciamento das Comunidades Autónomas, 
no plano hidrolóxico e en todo aquelo 
que queiran impoñernos. O máis grave, 
porén, é que CiU e o Partido Canario, 
vótarán todas as propostas do PP para po
der seguir xogando a governar as suas res
pectivas Comunidades Autónomas. Un
ha vez máis manterse no poder estará por 
enriba do concepto de governar. • 

}ORDI CRIVlLLÉ é Economista. 

INSTALADOS 
NA MENTIRA 

XESUS GONZÁLEZ GóMEZ 

Existiron, e existen ainda, situacións totali- -no sentido clásico da palabra- ou indiví-
tárias ou cáseque totalitárias en que a cali- duos con pretensións intelectuais, prestan o 
dade e a onmipresenza da propaganda polí- seu concurso e o seu servizo. 
tica fuco que mesmo persoas nun princípio 
"intelixentes" chegasen a crela. (Quizá por 
aquilo de botar man do refraneiro e a cultu
ra popular, nesta caso non a própria da Ga
liza: "cuando el río suena, agua lleva".) Foi 
o caso da Alemaña nazi. O franquismo foi 
un pouco máis cutre neste aspecto, pero ao 
final ía aprendendo. Hoxe, na Galiza, que 
non está mergullada nunha sociedade "to
talitária'', a situación 
que crean case todos 
os xornais (por non 

O resultado é unha situación que debe 
provocar a máis grave das preocupacións 
polo que respeita á substáncia, arraizamen
to e futuro da demócracia mesma entre 
nós. Búscase facer imposíbel un diálogo 
decente, borrar todas as referéncias co
muns, avivecer unha confrontación iste
mática, facer imposíbel a convivéncia ci-

vilizada. O obxectivo, 
ben que o sabemos, é 
facer imposíbel a nor
malidad dem cráti-afirmar que todos) e as 

rádios e tvs. públicas -
e a maioria das priva
das- é unha miga dife
rente. Ou, talvez, com-

'P ódese viver nunha 
sociedade instalada na 

pletamente diferente. 7 A 
As persoas en princí- mentira. que prezo, 

ca, ocial, económica 
e lingüística do país, 
parar en seco o desen
vo l vi mento dunha 
cultura en marcha, 
eternizar conflitos ar
tificiais para agachar 
os conflito reai . 
Agora foi o caso da 
moción de censura, 
onde o comentaristas 
de prensa -xa non fa
lo dos "respondedo
res" do PP no parla
mento- chegaban, su
brepticiamente, a ne
gar toda validez e sol-

pío "intelixentes" que 
colaboran neses meios, 
ou os len, saben perfei
tam en te que se trata 
de mentiras. Ref érome 
ás aberracións políti
cas, filosóficas, lingüís
ticas, filolóxicas e a 
cuotidina deformación 
até límites grotescos 
de feítos e informa
cións. É evidente que 
hai un seitor -moi am- · 
plo ?- que o ere e co-

con que 
consecuéncias? Até 

tal ponto se perdeu o 
sentido da 

responsabilidade 
cívica, política e 

cultural?" véncia ao grupo que 
apresentou a moción 
de censura, dando a 
entender que este 
(quer dicer, o BNG) 

munga de boa gaña, 
uns cantos milleiros de 
seguidores fanatizados, 
que por interese ou 
opinión, ou ambas as 
duas causas á vez, vi-
ven nun temíbel círculo de ignoráncia, fal
sidade e/ou manipulación. O problema, sen 
dúbida, é a capacidade política de influén
cia, de presión -ás veces directamente de 
chantaxe- dos meios de referéncia sobre o 
poder emanado das urnas; e viceversa, quer 
dicer, o poder de presión, e a chantaxe di
recta (subvencións, etc.) do poder sobre 
tailes meios -e outros-, e sobre colectivos 
e/ou persoas. (xa sabes, se asinas tal mani
festo de protesta, quedas sen subvencións 
oficiais para tal ou tal cousa, ou non pode
rás colaborar en tal xornal, ou non sairás na 
tv., e se non saes na tv. non existes, etc.) . 
E, tamén, a condición moral dos que ale
gremente, como supostamente "liberais" 

era -é- o peor inimigo 
da Galiza. Daba me -
mo a impresión que 
até o mal das vacas 

tolas fora creado por ese grupo. E moitas 
cousas rnáis, tantas que erian nece árias 
todas as páxinas de te número da ANT 
para reseñalas. 

Perante este, nada grotesco, infelizmente, 
espectáculo, hai unha pergunta qu ne
cesário facer e: Póde viver nunha cie
dade instalada na mentira? Si que p den 
viver os grupos marxinais, os indivfduo 
estrafalários, ou as seitas exótica . Mai t -

_ da unha sociedad ? A que prez , e n que 
consecuéncias? Alguén, algúns des "pro
fundadores" diários de xomal reflexion u? 
Até tal ponto se perdeu o entid da re -
ponsabilidade cívica, política e cultural?• 

· Xosé Lois 
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· PROXECTO 2000 

O proxecto advirte como unha grave eiva o recorte de tempo de atención do médico ao doente. AN.T. 

Propoñen retrasar a idade de xubilación para garantir o mantimento do sistema 

A ponéncia de Sanidade aposta por fórmulas 
de xestión empresarial nos centros sanitários 
*PAULA CASTRO 

Fundacións, Sociedades Públicas, Consórcios ou Fundacións 
Públicas Sanitárías son as fórmulas de xestión empresarial pro
postas pota ponéncia de Sanidade do traballo prospectivo Galiza 
201 O, para "responsabilizar" a'os centros sanitários de titularieda
de pública "dos resultados da xestión" e para que xeren "actitu
des que tendan a mellorar a eficiéncia e calidade dos servizos". 
Alén do funcionamento dos centros, o relatório inclue unha aná
lise das demandas de servizos sanitários a 1 O anos vista, adver
tindo do progresivo envellecimento da povoación e da necesida
de de adoptar medidas que garantan o mantimento do sistema. 

"Os centros asistenciais deberán 
dispór de plena autonomia na to
ma de decisións operativas", di 
literalmente o relatório de Sanid¡¡¡
de, presidido por Afonso Castro 
Beiras. Esta autonomia reffrese 
basicamente aos órgaos de go
verno con poder executivo sobre 
a institución, á contratación autó
noma de provedores, á xestión 
de recursos humanos "dentro do 
marco xeral estabelecido" ou á 
capacidade para dispar de even
tuais excedentes orzamentários. 

Esta fórmula de xestión prop.osta 
pola ponéncia, que teria como 
fin a mellara dos resultados tan
to económicos como asisten
ciais, non exclue o control da ad
ministración. A comunidade au
tónoma seria a encarregada do 
financiamento e as autoridades 
sanitárias as responsábeis de 
estabelecer as limitacións "en 
matéria de persoal, normas de 
uso e avaliación de tecnoloxias 
e de resultados". Ademais teria 

que definir "os requisitos míni
mos que se deben exixir aos 
centros para garantir a sua viabi
lidade financieira e asistencial". 

Enténdese que o sistema de 
xestjón empresarial clásico non 
é o máis eficaz no contexto sa
nitário porque canto · máis-se in
tenta a~licar ese modelo "máis 
ríxido se volve o encentro profi
sionalfusuário" o' que, seguQdo 
os membros do relatório , pode 
provocar unha diminución da 
calidade do servizo. 

Do que se trata é de garantir 
que o médico sexa unha ''fonte 
de eficiéncia", para o que alén 
de sentirse responsábel do en
fermo débese sentir tamén res
. onsábel do sistema "como par._ 
te integrante del e, simultanea
mente apoiado por este". 

Xubilación opcional 

Un dos principais problemas 

aos que terá que enfrontarse o 
sistema nos próximos anos é 
ao do progresivo envellecimen
to da povoación e ao incremen
to da demanda de servizos sa
n itários que leva aparellado. 
Ainda que ese incremento xa é 
patente nos últimos tempos, 
desde o relatório considérase 
que aumentará pala estrutura 
povoacional de Galiza e polo 
retorno .do.s emigrantes de 
avanzada idade. 

Como é un sector non contribu
tivo, canto maior sexa propor
cionalmente "maior terá que ser 
a carga que ten que suportar un 
estrato máis pequeno da povoa
ción". Para solv~ntar ese proble
ma os ponentes apostan .por 
adoptar medidas que incentiven 
a natalidade "en forma de avan
taxes fiscais, sociais e outras". 
Pero como un aumento da nata
lidade ·só teria afeito a ·médio e 
longo prazo, a alternativa máis 
inmediata para aliviar a carga 
das pensións seria ·que "a idade 
de xubilación aos 65 anos sexa 
opcional poden do . demorarse". 

Recorte da atención 

Unha das principals eivas do 
sistema que ·o relatório advirte, 
é o recórte do tempo que os 
médicos poden adicar aos pa
cientes. Ese recorte viria provo
cado polo in tento de reduci r 
custes dos sistemas de saude, 

nun momento no que é necesá
rio adicar máis atención para 
satisfacer ás demandas dunha 
povoación cada vez máis infor
mada e que, ao tempo, deman
da maior e mellar atención. 

A posición dq, ponéncia neste 
aspecto é rotunda. "C~lquera 
que sexa o modelo sanitário 
adoptado por unha comunidade 
debe garantir que o médico dis
poña de tempo axeitado para 
adicar aso seus pacientes". 
Proporcionar información e fa
cer uso das novas tecnoloxias 
para ~ilizar o acceso ao siste
ma sanitário son q.lgunhas das 
claves que se apontan. 

Enténdese que nos. próx i'rnos 
anos o cidadán/paciente terá 
cada vez máis responsabilidade 
na xestión da sua própria saude 
e que as novas tecnoloxias pro
piciarán un incremento do seu 
protagonismo. A informat.~zación 
da história clínica, por exemplo, 
pode facilitar que ~exa o pacien
te quen se faga cargo. dela, di. 

Pero as novas tecnoloxias non 
só estarán ao servizo do cida
dán senón tamén do personal 
sanitário. A sua progresiva im
plantación ·oferece oportunida
des "para a mellara das condi
cións de .traballo e a eficácia 
dos distintos profisionais sanitá
rios nas áreas de información, 
comunicación e formación".+ 
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Só se detectan na Galiza o 1 por mil de vacas enfermas 

A Xunta non dá a mñecer o nome 
das fábricas de pensos implicadas 

Os nomes dos proprietários 
das "vacas tolas" saen en to
dos os lados, pero non as 
marcas dos pensos que as in
fectaron. A Xunta negase a 
facelas pública e as empre
sas ameazan aos xornalistas. 
A ·imaxe .da carne galega so
fre unha' importante erosión 
mália a que só se detectan 
como positivas o 1 por mil 
das vacss analisadas. A por
ce,ntaxe de Fráncia,. por exem
p lo, é t r¡es veces superior. 

i 

"As nasas vacas comeron o de 
sempre". Síntense culpábeis. Os 
gandeiros que lles aparecen "va
cas tolas" sofren un doble trau
ma, unha triple dor. Primeiramen
te ·está a perda económica, a in
certeza no futuro. Pala outra ban
da, asumen unha espécie de 
maldición, de ser uns sarnentos 
ao ter que apeitar cun andácio da 
nova bíblia, o capitalismo liberal, 
que eles nen entenden, nen pro
fesan. Por se fose pouco, oficial
mente pídenlle que esteñan cala
dos, que sofran en solitário esa 
espécie de maldición. 

Unha e outra vez repeten, coma 
disculpándose, que as suas va
cas comian "san: herba seca, . 
pasto, palla e un pouquiño de 
-penso, que está moi caro". Al
gunha facenda de boa casa, ta
mén tiña entre o seu menu diá-

. rio silo e fariña. O que pode di
cerse é que, en máis da metade 
das explotacións nas que apare
ceron vacas contaminadas por 
EEB, o :penso non era alimento 
principal, senón unicamente 
complemento .para algunha eta
pa, cando estaban pendentes e 
os primeiros mesas da paridura. 

Pero o seu nome está en todos 
os xornais , na televisión, na rá
dio, nas fotografias e dá a volta 
ao mundo por internet. O seu 
nome, o da casa, o da aldea e o 
da parróquia ... Non é unha an
drómena calquera. O nome, pa
ra un labrego galego é impor
tante . Como é o neme da sua 
casa, o da sua tribo. Por iso se 
cria unha corrente de solidarie- . 
dade, entre outras causas. Por-

As obras para ocultar o e·nterramento de Mesia van a bon ritmo. A.N.T. 

que os viciños síntense todos 
que están a ser atacados na 
sua intimidade por esas revela
ción s dun grave pecado que 
eles non cometeron. Así se sin
te. Publicamente repudiados, 
acusados, condenados. 

Os culpabeis 

Mentres tanto, as fábricas de 
penso que contaminaron esas 
vacas, segundo os estudos rea
lizados polo laboratório do pro
fesor Badiola, en Zaragoza, rion 
se coñecen. Elas son as verda
deiras culpábeis porque comer
cializaron pensos de fariñas ani 
mais que están proibidos desde 
1994. Pero cando chamas para 
saber a sua opinion, o único que 
tan é ameazar con demandas 
supermillonár'ias se aparece o 
seu nome publicado, "porque 
está a inducir que o naso penso 
foi o culpabel". Ainda que a va
ca só comese toda a vida desa 
marca de penso. 

A Xuntq, tamén é culpábel por
que non levou unha laboura ins
peccionadora axeitada, mália a 
que estes pensos que contami
naron ás vacas galegas levan se
te anos proibidos no mercado. 

Por iso a Xunta tampouco quer 
dar os nomes dos fabricantes dos 
pensos implicados "porque non 
está demostrado que fosen os 
causantes". Nen esplicar porque 
se comercializaban se ficaran 
prohibidos. Nen porque se lles 
prima a estes fabricantes que es
taban incumprindo a legalidade a 
destrución déstas fariñas. Existe 
polo menos unha investigación? 

Mentres tanto seguen a apare
cer máis casos de vacas tolas 
na Galiza. Tres novas esta se
mana. Xa van nove. O 1 por mil 
das análises priónicas realiza
das. Galiza leva a mitade dos 
casos contabilizados no Estado, 
pero t~mén máis da metade das 
probas realizadas. En Fráncia a 
porcentaxe de vacas analisadas 
e das contaminadas é tres ve
ces superior. Pero , cada vez 
que apar.ece un caso o sector 
cárnico galega perde credibilidC3.
de, mercado; perde diñeiro. Os 
animais xa se venden a metade 
do prezo. Mais a carne aos con
sumidortes cústal les o mesmo. 
Os intemediários, os distribuido
res , son os ún i,cos que seguen a 
gañar cartas. E o famoso efecto 
do liberalismo. A auto regu la
ción do mercado que predican. • 

Máis de 600 millóns para soterrar 
baixo un parque as vacas de Mesia 
Ná mina do monte Arabeu , en 
Mesia, onde se atopou o verte
doiro supostamente ilegal de va
cas martas, traballan a reo mé
dia dúcia de operários para ta
par definitivamente os centos de 
cadáveres. En sé un mes desa
pareceron todas as mamas visí
beis do enterramento. O enca
rregado da obra non deixa parar 
moito os visitantes e de cando 
en vez un coche da Garda Civi l 
fai garda na entrada de graveira. 

Pronto estes traballos terán un 
obxectivo definido, converter un-

ha parte da mina nun parque de 
ócio de 600 millóns de investi
mento, o proxecto máis ambicio
so dun concello que non pasa 
dos 3.500 viciños e ten, segundo 
as asociacións e o Bloque Na
cionalista Galega (BNG), moitas 
caréncias en infraestruturas. · 

O BNG critica a intención da 
Xunta de Galiza de deixar que 
sobre as vacas podres se crie 
unha zona verde artificial e pre
visibelmente pouco frecuenta
da, tendo en canta os costumes 
dos habitantes e as evidentes 

faltas de atractivo· dunha zona 
moi degradada polo efecto da 
mina de grava. 

.A sua proposta pasa por imper
meabilizar o depósito de vacas 
para que non se poidan fi ltrar as 
águas contaminadas, se dispo
ña unha depuradora. "Se se 
mantén a situación actual , o ria 
Tambre ,- ao que van parar as 
águas dos mananciais de aqui, 
vai resultar afectado. Hai que 
evitar o desastre", explicou Ma
noel Bello, concelleiro naciona
lista en Mesia. • 

Caza 
de bruxas 

. ' 
"Matan un dociñeiro dunha 
Comandanqia de Mariña e de~ 
núncian a t~os os cociñeiros 
bascas por non ter pechado os 
seus estabe~! cementos -escrebe 
Eduardo H o T ecglen en EL 
PAis-Ont o ABC era case un 
monográfic desta caza de bru
xas, como ofoi porque os 
xesuitas nor{ quixeron celebrar 
un acto rel~ioso do PP en h~ 
menaxe a ~a vítima. Consi
deraron que era de propaganda 
men tres o P boicoteara a ho
menaxe a L\uch porque era 
dialogante. Cito ABC como 
referéncia pbrque o diário 
apóiase en $avater. Estes feiros, 
xunto a outros mil a diário, 
conffi:manme que o trunfo do 
terrorismo, q¡ue comezou coa 
trégua non clscoitada e denomi
nada trampal avanza a médio 
do anti-terrorismo convertido 
en caza de súspeitosos, partidá
rios, acobar~ados ou o que eles 
chaman non belixerantes: unha 
comod ón d~ sociedade 
pensante( .. '. ) Por veces com
parei este atj.ti-terrorismo tan 
peculiar co anti-comunismo da 
Guerra Fria fiue conxelou o 
pensamentq de esquerda, des
de os Estadqs Unidos deica to
da Europa e ¡comezou a demo
ler os partidos socialistas, radi
cais ou simp1ementes 
esquerdistas: E foron levando 
intelectuais.¡ Antes que me le
ve por diante, prefiro decilo: 
por se serve,' por se alguén ca
vila, por se a.dvirte que pode 
estar contra¡o terrorismo sen 
denunciar aos outros que non 
son nen que;ren o terrorismo: 
sen ser un energúmeno".+ 
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Duas violéncias 
Josep Lluís Carod-Rovira, 
secretário xeral de Esquerra Re
publicana de Catalunya escrebe 
no semanario EL TEMPs: "Hai 
unha violéncia física con inten
cionalidade· política, protagoni
zada pola ET A, que recusamos 
por motivos éticos, mais tamén 
polfticos. Ora, non só padece
mos esta violéncia: tamén exis
te, con intencionalidade políti
ca, outra violéncia, non física 
senon institucional, mediática, 
administrativa, exercida polo 
Estado español, promovida polo 
PP e, con outro estilo, tamén 
por boa parte do PSOE. N o pri~ 
meiro, e mágoa decilo, así como 
a ETA pousa a pistola encol da 
'mesa para facer avanzar as suas 
ideas, hai quen pon os mortos 
causados por esa mesma pistola 
co mesmo obxectivo. El muerto 
es nuestTo, aseguraba en Terrasa 
un dirixente do PP, chantaxe 
emocional coa que presionaba 
políticamente para redactar o 
manifesto unitário. Mal camiño 
este. Nós tamén ternos o no o 
mortos: os milleiros de afusila
dos polo franquismo por cuxa 
desaparición nen un só respon
sábel pasou pola cadea. Un feí
to ignominioso que nunca foi 
considerado delito. Ninguén 
puido, doutra parte, sair a rua 
para manifestarse contra aque
les crimes, nen organizar cape
las ardentes, nen minutos de si
lenzo, nen manifestos 
unitários". Carod-Rovira coida 
que a satanización dos naciona
lismos proba "que o que roáis 
preocupa o PP e o que máis 
combate non é a violéncia, se
non a vontade de soberanía, a 
afirmación nacional non espa
ñola. Esta adoecida teima 
española contra a diversidade e 
a pluralidade lingüística, cultu
ral e nacional é o que explica a 
incorporación do PSOE á es
tratéxia criminalizadora do 
PP". O secretário xeral de 
ERC conclúe que xa que ET A 
non se independizou coa vi -
léncia nen o Estado puido 
silenciar a s nacionali mo p -
la via represiva, chegou a hora 
"de amañar civilizadamente: 
falando, negociando, dialogan
do. Con quen? Con todo . 
Canto antes fagamos, máis ví
timas aforraremos".• 
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A. PANARO 

Lidia Senra 
'Todo animal que entre no matadoiro debe ser controlado' 

-0- PAULA CASTRO 

A ENCEFALOPATIA ESPONXIFORME BOVINA, MÁIS COÑECIDA COMO MAL DAS VACAS TOLAS, TEN PROVOCADO UNHA CRISE ALIMENTAR SEN PRECEDENTES QUE PON EN 

CUESTIÓN O MODELO DE PRODUCIÓN E MESMO AS GARANTIAS SANITÁRIAS DOS AUMENTOS QUE CONSUMIMOS. POLO MOMENTO, O MÁIS PREXUDICADO É O SECTOR 

AGRO·GADEIRO, QUE VE COMO AS VENDAS BAIXAN POÑENDO EN PERIGO A PERVIVÉNCIA DAS EXPLOTACIÓNS E DA PRÓPRIA ECONOMIA AGRÁRIA GALEGA. LÍDIA SEff;. 

RA, SECRETARIA XERAL DO SINDICATO LABREGO GALEGO, ANALISA AS ORIXES DA CRISE E AVANZA ALGUNHAS DAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA ERRADICALA. 

Como avalia o SLG a situa
ción na que se atopa o sector 
agro-gadeiro? 

A situación para os produtores de 
vacun de carne é moi grave. As 
explotacións están tocando fundo 
e hai moitos mozos que decidiran, 
no seu dia, porse á frente. dunha 
explotación de carne en zonas on
de o despovoamento é importante, 
como as de montaña, e que agora 
están cuestionando a posibilidade 
de pechar as portas e procurar al
ternativas laborais tora. Temes va
lorado que as perdas en renda pa
ra o conxunto das explotacións de 
vacun da Galiza poden rondar os 
20.000 millóns de pesetas. Son 
cálculos estimativos, pero que se 
axustan bastante a realidade. 

Apóntase aos pensos como 
. principal axente transmisor 
da EEB. De quen é a respon
sabilida,de de que se comer
cializaran e se lle desen como 
alimentación ao gado mália 
estar proibidos? 

Hai unha responsabilidade política 
clarísima por ter áutorizado a·fa
bricación de fariñas de carne para 
introducir nos pensos e permitir 
que se convertira ás vacas en ca
níbales. Tamén hai unha resp9n
sabilidade por p~rte dos fabri9é1n
tes, que seguiron elaborando es
tes pensos, logo de 1994, ~inda 
estando proibidos. Alén diso, no 

ano 94 proíbense estas fariñas 
para rumiantes pero seguen auto
rizadas para porcos, polos e pei
xes. lsto deriva en tres posíbeis si
tuacións: que haxa fraude e que 
alguns fabricantes , que de feito 
houbo, seguisen elaborando pen
sos con fariñas cárnicas pésie es
tar proibidas; que houbera mistu
ras acidentais, porque se nunha 
mesma fábrica se fabrican pensos 
con fariñas cárnicas e outros que 
non levan, é posíbel que se mistu
ren acidentalmente cos destina
dos aos rumiantes ; que puidera 
haber contaminación através dos 
circuitos de produción. Se através 
do mesmo circuito se tan pensos 
para parcos e polos con fariñas · 
cárnicas e detrás sae o penso pa
ra rumiantes pode contaminarse. 

· Aí a respohsabilidade seria de 
ambos, pero sobre todo demons
tra que as inspeccións brillaron 
pala sua auséncia. 

O feito de que sexa na Galiza 
onde están aparecendo máis 
casos, a que considera que se 
debe? 

Ainda hai animais que se alimen
tan dunha forma máis natural, pero 
a alimentación intensiva .existe 
igual que en outras partes do Esta-

, do e de Europa. De feito, os ani
mais que están dando positivos 
son aninfais que comeron penso 
nalgunha etapa da sua vida. O fei
to de que a Galiza apresente o 

- . 

maior número de casos non signifi
ca que estea máis contaminada, 
senón que se están facendo máis 
tests para detectar a enfermidade. 
Consideramos que é imprescindí
bel que no resto das comunidades 
autónomas se intensifiquen na 
mesma medida que aqui para de
tectar a todos os anirT)aiS que po
dan estar enfermos. E fundamen
tal se se quer tranquilizar á cidada
nia e erradicar a enfermidade. 

A política agrária posta en 
marcha pola administración 
galega promoveu a explota
ción intensiva, como se en
tende que agora o presidente 
da Xunta afirme que isto per
mitirá volver a un tipo de ex
plotación extensiva? 

O presidente da Xunta está utili
zando as inquedanzas sociais 
para lavar a sua imaxe ante a 
nefasta actuación ao longo des
tes anos. Se o governo da Xunta 
quixera fomentar a alimentación 
extensiva teria que paralisar a fo
restación de terras agrárias, re
cuperar terras que xa están fo
restadas e pór en marcha medi
das económicas para que na Ga
liza comecemos a incrementar a 

. base territorial das explotacións 
para producir en base a pastos e 
forraxes e mesmo para producir 
a proteina vexetal que necesita
mos para alimentar aos animais. 
O próprio Fraga debería instar ao 

governo central para que se de
mandar a na UE o cultivo de 
óleo-protexinosas, porque atra
vés dos acordes de Blair House, 
acadados entre a UE e os EEUU 
no ano 62 e revisados no ano 
93, estase importando alimenta
ción para o gado desde EEUU 
sen aranceis, o que vai en detri
mento da própria produción de 
proteina vexetal na Europa e pro
voca a dependéncia da alimenta
ción do gado. Fraga sabe que se 
nunca se tivera mudado de mo
delo de alimentación e explota
ción, nunca se teria dado este 
problema. Estas declaracións 
non son máis que propaganda. 

A información que receben con
sumidores e produtores é esca
sa e mesmo contraditória. Co
mo avalia a xestión da crise? 

A Xunta sabia que xa no ano 90 
aparecera o problema no Reino 
Unido, que o noso modelo de pro
dución era o mesmo e que se es
taban introducindo fariñas de car
ne na alimentación dos ruminan
tes, pero non se adoptaron as 
medidas necesárias. Até este ano 
a produción de fariñas de carne 
estiveron permitidas para parcos, 
polos e peixes, pero non se proi
bi u a fmportación de fariñas do 
Reino Unido até finais do ano 96. 
Estaba claro que- antes ou des
pois iámonos atapar co ... mesmo 
problema. Non nos va:le que o 
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presidente da Xunta diga, cando 
o escándalo de Mesia, que a nin
guén se lle peden imposíbeis. Ti
veron 1 O anos para dotarse dos 
meios necesários para prever ou 
afrontar a crise ·antes de que che
g ar a. Sabiase que os animais 
consumiran eses pensos e que a 
enfermidade tiña un periodo de 
incubación longo. Entrementres, 
na Suiza, cando se declarou a en
fermidade no Reino Unido, come
záronse a facer controis, mesmo 
_considerando partes do animal 
como material específico de risco. 
Aqui non entrou en vigor. esa le .. 
xislación até Outubro do 2000. 

O Plano de choque que pre
tende aplicar a Xunta, permiti
rá ~uperar a crise? 

É insuficiente~ Haberia -que apro
bar unha dotación orzamentária 
de 20.000 millóns de pesetas para 
paliar a crise das explotacións e 
evitar que pechen e destinar orza
mentos para un plano especial de 
intervención para a Galiza, para 
sacar das explotacións os bece
rros que non hai maneira de ven
der. As explotacións están colap
sadas con anima,is que se están 
pasando de quilos e non hai ingre
sos porque descenderon as ven
das. lsto supón un custe engadido 
porque os becerros seguen co
mendo. Para iso non hai_ cartas 
pero hainos para os fabricantes 
das fariñas e para publicidade. 

Son esas as propostas que fai 
o SLG para pór freo á crise? 

Son inxustas as previsións do 
plano de retirada dos animais 
maiores de 30 meses, porque 
non se axustan ao prezo que ti
ñan antes as vacas. Cada pro
dutor que queira solicitar acoller
se a ese plano ten que apresen
tar por cada vaca un aval de 
50.000 pesetas, que pode ter un 
custe de entre as 5.000 e as 
7.000 pesetas. O valor destas 
vacas pode estar, segundo a 
clasificación· que teña o animal, 
entre 40.000 ou 90.000 pesetas, 
cando antes valían entre as 
70.000 e as 150.000 pesetas. 
Lago, o animal ten que ir a un 
dos catre matadoiros que se van 
encarregar del e o transporte 
desde a explotación até o mata
doiro tamén corre por canta do 
produtor. Se xa se perde na va
ca unha parte do valor e do que. 
irnos perceber ternos que pagar 
transporte e avais bancários, 
queda reducidísima a cantidade. 
Ten que se negociar cos bancos 
para que o aval sexa gratuito e 
que o transporte o asuma a ad
ministración. Outro custe deriva
do é o transporte dos MER (Ma
teriais Específicos de Risco), 
que para animais de máis de un 
ano é de 4.000 pesetas máis 
IVE e para becerros dunhas 
1.500 pesetas máis IV A. Se ago
ra tamén se inclue o espiñazo, 
vóltanse incrementar os custes. 
O seu transporte deberia ser 
gratuito. Haberia t,amén que 
aprobar unha normativa que re
gulara o que se pode incluir nos 
pensos. Estamos talando dunha 
situación grave, e as consecuén
cias que ten para a saúde huma
na, pero non se está talando na
da dos antibiótico~;, que están 
autorizados como cebo en pen
sos para alguns animais nen da 
introdución de millo ou soxa ma
nipulados xeneticamente. Tráta
se de regular os compoñentes 
do penso e tirar todo aquelo que 
sexa nocivo para a saúde. De 
pouco vale que esteamos agora 
combatindo de forma dramática 
esta enfermidade se dentro de 
pouco estoupa un escándalo ali
mentar cos antibióticos.+ 
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MANUEL BELLO 

TRATAR CON CORDURA AS VACAS TOLAS 

• IMUNIDADE DE EMPRESAS E POLITI
COS RESPONSABEIS. Ante a aparición na 
Galiza de novas casos de vacas tolas, -en 
explotacións máis ben pequenas- , e un 
cuarto por confirmar, a primeira conclu
sión que cabe sacar é que podemos estar 
ante un panorama realmente preocupante: 

.l.- Polo que poda ser a mesma evolución 
da enfermidade, pois parecen xa moitos ca
sos en relación ao tempo que se leva de se
guimento do mal das vacas tolas¡ 

2.- Estes cásos veñen ratificar o deficiente 
control das medidas para a eliminación de 
fariñas animais que se tiñan que ter tomado 
desde que no ano 1988 se demonstrou que é 
através das fariñas como se produce a propa
gación da enfermidade entre o gando bovi
no. Neste sentido, os consumidores non po
demos suportar por máis tempo que os inte
reses do mercado das fábricas de piensos po
dan prevalecer sobre o direito á saúde de to
dos nós e é absolutamente reprobábel que tal 
descontrol se teña dado en toda Europa, en todo 
o Estado e en toda Galiza coa total imunidade, 
tanto das fábricas e importadores de piensos, 
como dos políticos responsábeis de tal descon
trol. Desde o 1988 sábese da responsabilida
de das fariñas animais na transmisión da en
f ermidaéle entre o gando bovino; desde o 
ano 1996 sábese da transmisión ás personas 
<leste mal das vacas tolas; desde o 1997 que 
a comisión europea para o seguimento da 
enfermidade denunciou a importación de fa. 
riñas contaminadas do Reino Unido, houbo 
tempo dabondo para tomar as medidas ne
cesárias en defensa da saúde pública e non 
deixarse surprender hoxe por uns casos de 
vacas tolas que ben poderian terse evitado. 

• NoN AFORRAR. Non poden aforrarse 
esforzos matedais, económicos e humanos 
para oferecer unha completa garantía ao 
consumidor e até conquerir a. erradicación 
completa da enfermidade. 

Cando se trata dunha enfermidade que irre
. mediabelmente conduce á marte; cando na
da se sabe do grado de expansión que pode 
ter alcanzado; cando, ademais, é ainda pou
co o que se coñece da enfermidade e pouco 
o que se sabe dos seus mecanismos de trans
misión, é evidente que nada se pode aforrar: 

- Nos esforzos e recursos destinados a ofe
recer aos consumidores a máis absoluta ga
rantía de calidade e salubridade en toda a 
carne que chega ao mercado, 

- Nen tampouco na loita consecuente e cons
tante para conquerir a sua total erradicación. 

ADEGA (ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALIZA) 

• ANALISAR TODA A CARNE. A loita por 
estes obxectivos debe empezar por analisar 

_ toda a carne destinada ao consumo, dispo
ñendo, en consecuéncia, dos recursos ma
teriais e humanos que sexan necesários, in
cluido un laboratório de referéncia: 

Desde o naso ponto de vista, a garantía de 
salubridade e calidade que os consumidores 
estamos a reclamar só pode vit dada porque 
se analise exaustivamente toda a carne destina
da ao consumo, de forma que non poida ha
ber dúbidas sobre a sua salubridade. Isto, por 
suposto, exixe dispoñer en todos os mata
doiros de laboratórios 

resultar igual de perigosos. É por isto que te
rnos denunciado aos responsábeis do verte
doiro de reses en Mesia; é por isto que se
guimos a exixir que se trasladen a vertedoi
ro controlado as reses, fariñas e residuos es
pecificados de risco que se tiraron en Mesia, 
e é por isto que nos apañemos á incine
ración inesária de reses e de MER cando se 
podan (como é o caso) utilizar outros méto
dos de esterilización de, mesmo, maior ga
rantía e de menores impactos ambientais. E 
se as condicións de esterilización que dis
pón a4'vixente lexislación para os materiais 
especificados de risco (con destino final a 

vertedoiro controlado 
independentes e -de técni
cos preparados , e tamén 
dun laboratório de refe
réncia máis próximo, que 
serva para confirmar re
sultados, pero tamén 
para dirixir e controlar 
toda a rede analítica 
dos demais laboratórios. 
·Neste sentido, eremos 
que é de absoluta nece
sidade que unha comu
nidad e de indudábel 
vocación agro-gandeira 
como Galiza e cun 
campus universitário en 
Lugo especializado en 
agricultura e gatldaria 
poda pronto dispoñer 
do seu próprio laborató
rio de referéncia. 

'Ünte foron as 
dioxinas en Bélxica, 
hoxe as vacas tolas 
en toda Europa e 

mañán será calquer 
outra crise producida 

por transxénicos, 
por herbicidas, 

por insecticidas, 
etc." 

de residuos perigosos 
do produto resultante) 
non se considera sufi
cientes, mellórense no 
que faga falta. 

N ós queremos recor
dar que a incineración 
é un procedemento de 
trata mento fina l d a 
que sempre van resul
tar dioxinas, furanos, 
metais pesados, produ
tos orgánicos resultan
tes da combustión in
completa ou da recom
binación de gases nas 
chiminés de depura
ción, gases da chuvia 
ácida, etc, e tc. N on 
negamos que se poda 

Da mesma forma seria 
conveniente a análise 
de todos os MER, can
do menos de forma ale
atória, co fin de inves-
tigar a evolución da enfermidade en todas 
as suas fases. 

Todas estas análises, ademáis, deberían ser
vir para investigar (para o que será necesário 
a correspondente equipa de investigación) 
todos os aspectos até agora pouco claros da 
enfermidade. Tampouco a este fin de inves
tigación se lle deben negar axudas e esforzos. 

• ALERTA Á INCINERACIÓN. A loita por 
aqueles dous obxectivos non pode vir a en
gadir inecésariamente novas riscos, como 
os que poden resultar da incineración. 

É normal e lóxico que teñamos que exixir 
tamén que na loita por estes dous obxecti
vos que acabamos de dicer se poña especial 
atención en non xenerar inecesariamente no
vos riscos, que poden, a curto ou meio prazo, 

utilizar a incineración 
para resolver situ a
cións de emerxéncia, 
mais non podemos 
pensar nela para inci
n erar todos os mate-

riais especificados de risco que se teñen que 
eliminar na Galiza. 

• NON AO SACRIFÍCIO MASIVO. Con este 
mesmo obxectivo de non xenerar riscos ine
cesários, non somos partidários de abrigar a 
sacrificar todas as reses das explotación afec
tadas por un caso de vacas tolas: Se toda a 
carne destinada ao consumo tén pasado pola 
sua preceptiva análise prévia, isto debera ser 
garantía abando, sen ter que implementala 
con máis sacrificios dos necesários. 

Se é certo que a enfermidade non se trans
mite horizont.almente dunha vaca a outra¡ 
se é certo que no Reino Unido se tén com
probado que a infección tén afectado a moi
tas explotacións extendidas por toda a xeo
grafia, pero con poucos casos en cada explo
tación (nunca máis de cinco, salvo unha ra-

_ ra excepción) , non nos parece xustificado 
que se abrigue ao sacrificio de todas as re es 
das explotacións afectadas. Se a excusa é 
que todas comeron das mesmas fariñas, isto 
teria que levar ao sacrifício de todas as re e 
al imentadas desde a mesma fábrica de pien
sos de onde viñeron as fariñas da explota
ción afectada. Ademáis, onde ir por outras 
reses coas que repoñer, con garantia de non 
estar afectadas, a explotación unha vez pasa
da a o brigada cuarentena de tres meses? 

Desde o noso ponto de vista, -que oferece
mos ao debate dos expertos-, ista medida é 
mesmo contraproducente para o seguimen
to e estudo da evolución da enfermidade, 
pois nunca saberemos se as reses asi sacrifi
cadas non t iñan a enfermidade porque non 
se lles deu tempo a desenrola-la ou porque 
nunca a ian a desenrolar. Mais útil, enten
demos nós, é con trolar exaustivamente a 
explotación afectada de forma que se ga
ranta un estrito seguimento das entradas e 
saídas e de que a toda res destinada ao sa
crifício se lle faga ( independentemente da 
idade) o preceptivo análise da Encefalopa
tia Esponxiforme Bovina. 

• NOVA POLÍTICA AGRÁRIA. Necesítase 
promover outra política agro-alimentar distin
ta á que se veu promocionando desde a 
Unión Europea durante os últimos vinte anos: 

As razóns últimas desta cr~se alimentar hai 
que buscala nunha política agro-gandeira 
que busca a cantidade en base a unha produ
ción intensiva con piensos animais, hormo
n as, antibióticos, etc, antes que a calidade 
en base a unha produción baseada na terra, 
nos pastos e a forraxe. Hai que volver, pois, 
á produción extensiva, facendoa rendíbel 
por ela mesma. Non pode, neste sen tido, 
utilizarse esta crise para expulsar máis xente 
do meio rural e para pechar ainda máis ex
plotacións das que teñen pechado nos últi
mos anos. Polo tanto, non poden facer reca
erse sobre o sector produtor unhas responsa
bilidades que non tén. Asi pois, -ademáis de 
ser de xustiza-, é ambientalmente e sanita
riamente necesário satisfacer aos produtores 
de todas as perdas que esta crise lle está a 
provocar. E, complementarmente, h aberá 
que invertir esta tendéncia á intensificación 
que, en último término, está na orixe desta 
crise. Sen isto, sen defender as explotacións 
extensivas con terra, pastos e forraxe (no lu
gar de adicalas á produción forestal de baixa 
calidade)¡ sen defender o meio rural, ante 
foron as dioxinas en Bélxica, hoxe as vacas 

_,.tolas en toda Europa e mañán será calquer 
outra crise producida por transxénicos, por 
herbicidas, por insecticidas, etc.+ 
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· C~MARCAS 

Os compañeiros do concelleiro, escindidos do BNG, apoiaron a decisión-

0 alcalde socialista de Marin expulsa 
do governo municipal ao edil máis incómodo 
-e> H.V. 

O alcalde socialista de Marin, 
Francisco António Santiago 
Fernández aproveitou unha 
crise aberta pola marcha dun 
dos concelleiros do seu parti
do para expulsar ao edil máis 
incómodo, Alfonso Sola, que 
formaba parte do-grupo de cin
co concelleiros que quedaron 
tora do BN(:J. Os compañeiros 
de Sola apoiaron a decisión. 

A demisión do edil ' socialista 
Luís Gude provocou unha cri
se ·no concello de Marin por- -
que ao marchar afirmou que 
tanto o al.calde como o conce
lleiro de Urbanismo estaban 
envoltos en irregularidades ur
banísticas. Ainda que en prin
cípio o PSOE anunciou a ex
pulsión de Gude do partido po- · 
las acusacións verquidas, un
ha folga de fame no interior do 
seu automóbel diante do con
cello facilitou que o partido re
cuase de momento. 

EA todo caso e ante a crise 
aberta, o alcalde decidiu a ex
pulsión do governo municipal do 
concelleiro de Economía e Fa
cenda, Alfonso Sola, quen leva
ba tempo distanciado do resto 
dos seus compañeiros. A deci
sión do alcalde contbu co res-

. paldo dos outros catro concellei
ros que foran elixidos na lista do 
BNG pero que a raiz dunha con
trovertida crise quedaran fara 
desta organización. A marcha 
do Bloque de cinco dos seus 
seis concelleiros -só quedou 
Mariola González Fernández
apartou do governo a esta for
mación, xa que foron os cinco 
restantes edis quen permanece
ron no exe~utivo municipal. 

As últimas eleicións municipais de~n ao PSOE oito concelleiros, sete ao PP e cinco ao BNG. Na fotografia, Esc:ola Naval Militar, si
tuada nese concello. 

A falta dun soporte organizativo 
de corte política conferiu unha 
extrema febleza a este grupo de 
ex concelleiros do BNG, que 
moi pronto perderon a sua uni
dade interna. As diferéncias en
tre eles e sobretodo o cansáncio 
polo labor desenvolvido pola 
sua cabeza visíbel, Antón Pau
sada -quen se negou a realizar 
declaracións a A Nasa Terra-, 
levouno a abandonar a sua de
dicación exclusiva en favor dou
tro compañeiro. Despois de 
abandonar Pausada, o seguinte 
en cair foi Alfonso Sola, a per-

soa do grupo máis próxima ao 
BNG e o elemento máis incómo
do para o PSOE, xa que a miu
do formulaba obxeccións e críti
cás ao resto do Governo. O en
frentamento chegara a un extre
mo que o alcalde acusouno de 
"individualista" para xustificar a 
sua expulsión. 

Coa expulsión de Sola do Gover
no e a retirada de Antón Pausa
da da primeira liña da actividade 
municipal -ainda que mantén a 
sua fidelidade ao governo-, o 
PSOE de Marin pode governar 

con maior comodidade e coa se
guridade de que canta co apoio 
de catre concelleiros -aos que 
hai que sumar os cito socialistas, 
frente a Sola, a edil do BNG e 
aos sete do PP-, cantidade que 
supera a maioria absoluta. Coa 
expulsión de Sola e a perda de 
influéncia de Pausada diminue 
ademais o grao de capacidade 
dos ex edis do BNG para impar o 
cumprimento de compromisos 
programáticos aes seus sócios 
socialistas no governo. O pano
rama queda asi despexado para 
o PSOE en Marin. • 

Dous edis populares quedan na oposición, xunto aos independentes e ao BNG 

. O PSOE de Nigrán incorpora ao governo municipal 
a ci·nco concelleiros do PP 
eO- H.V. 

Cinco concelleiros do PP de Ni
grán incorporáronse ao Governo 
municipal, .que estaba integrado 
polo al.calda socialista Manuel 
RiaJ máis outros dous edis. Oes
te xeito, o executivo pasa a ter 

. oito integrantes -..a Comisión de 
Governo será algo máis reduci
da~, mentres a oposición está 
composta por nove persoas: 
dous do PP, cinco do Partido 
dos lndependentes de Nigrán e 
dous do BNG. -

Do acordo entre socialistas é 
populares quedaron fara .o can
didato á alca!dia, Xosé Villar, e 
o seu concelleiro de confianza 
Xosé Luís Jardón. Os outros 
concelleiros asumirán con toda 
probabilidade os departamentos 
de Vias e Obras, Urbanismo, 
Turismo e Servizos Sociais. 

O PP galega non autorizou un 
acordo por e~crito pero consen
t i u a incorporación dos seus 
,concelleiros ao governo munici
pal nun momento moi delicado 
para o executivo da vita e para o 
próprio PP local, que tramita a 
expulsión do seu cabeza de lis
ta, Xosé Villar, alcalde indepen
dente no mandado da pasada 
corporación municipal en substi
tución do até entón alcalde po
pular, Avelino Fernández, que 
criou o PIN para concorrer ás 
eleicións cando o seu partido 
cambio~no por Villar. 

A situación polHica da vila ta
mén é delicada porque o Go
verno municipal até agora es
taba composto por só tres per
soas -todas do PSOE. A isto 
hai que sumar o enrarecimento 
das relacións políticas ao ac
tuar de facto c.oordenadas 

duas persoalidades tan enfren
-tadas até o presente como os 
dous anteriores alcaldes: Xosé 
Villar e Avelino Fernández. Al
gunhas fontes indican que esa 
c.oordenación entre Villar e 
Fernández teria motivos urba
nísticos. 

O alcalde do PSOE fixera un 
chamado a todas as forzas po
líticas para formar parte do go
'verno .debido á situación ex
cepcional. Excluía ao candida
to do Xosé Villar e ao do PIN, 
Avelino .Fernández. "Tamén fi
xen un enésimo chamamento 
ao BNG, pero preferiu perma-

-necer á marxe", relatou Manuel 
Rial. A invitación de Rial tamén 
abrangue aos concelleiros que 
están no PIN, xa que ainda que 
se incorporaron cinco dos sete 
edis do PP, o número continua 
a ser insuficiente para garantir 

a aprobación dalguns pontos 
para os que fai falta a maioria 
absoluta, coa que non canta o 
governo municipal. 

Agás un periodo de tres meses 
ao princípio do mandado da ac
tual corporación, o alcalde so
cialista de Nigrán, Manuel Rial 
Cada val governou en franca 
minoría e tivo que botar man de 
mocións de confianza para 
aprobar os orzamentos munici
pais. Para isa, empregou as 
amplas atribucións que lle ou
torga a Lei de Bases de Réxi
me Local e despregou unha ac
ti vidade política tan efectiva 
que anulou un intento de mo
ción de censura ·de indepen
dentes e populares. Agora, 
cando a marxe para prospera.r 
unha moción é mínima ou ine
xistente, invita á oposición a in
tegrarse no seu governo. + 
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A folga sen servizos 
mínimos de La Unión 
deixa sen transporte 
a parte das Rias Baixas 

Numerosas localidades das 
Rias Baixas están a padecer 
a folga declarada en 
Transportes La Unión, 
empresa do grupo Monbus 
que se dedica ao transporte 
de viaxeiros por estrada. O 
feito de que se estexan a 
incumprir os servizos 
mínimos agrava un conflito 
que provocou que moitos 
coléxios quedasen sen 
transporte escolar. A CIG, 
que convocou o paro, 
explicou que este débese ao 
deterioro das condicións 
laborais ; a saber: xornadas 
de once horas e 
despedimentos 
indiscriminados nos últimos 
meses. A empresa négase a 
negociar coa CIG.+ 

Os gadeiros rexeitan 
a instalación dun parqu~ 
eólico na Pastoriza 

O lugar onde se vai 
instalar un parque eólico 
de Muimenta, na Pastoriza, 
está nuns terreos con 
"pradeiras e plantacións 
forestais de alto valor, que 
son imprescindíbeis para o 
mantenimento do gado 
dos seus proprietários" . 
Por esta razón unha 
coordenadora de 
afectados xa comezou a 
preparar actos de protesta 
contra esta instalación 
eléctrica que promove a 
empresa basca Gamesa. 
Os afectados tamén 
protestan porque Gamesa 
pretende adquirir o monte 
a baixo prezo e que se 
nega a alugalo, como 
sucede noutras zonas do 
pafs. Para evitar unha 
expropriación, a nova 
coordenadora pedirá ao 
concello da Pastoriza que 
apresente alegacións ao 
proxecto de parque 
eólico.+ 

O Governo central 
anúncia un TRD entre 
A Coruña e Ferrol 
para Maio 

No mes de Maio entrará en 
funcionamento un Tren 
Rexional Diésel entre as 
cidades de Ferrol e A 
Coruña, segundo informou o 
Governo central ante unha 
pergunta formulada polo 
deputado do BNG pala 
Coruña Francisco Rodríguez. 
O tempo estimado de 
traxecto seria de unha hora e 
dez minutos. Trátase dunha 
mellara a respeito da 
situación actual, pero non 
remata por achegar as duas 
cidades de forma competitiva, 
xa que a distáncia por via 
férrea entre ambas é de 
cincuenta quilómetros. Ca 
novo TRD a velocidade 
média non chegará aos 60 
quilómetros por hora.+ 



O milagt~~ 
do Real Madrid? 

MANuELCAO 

En certa ocasión, un investigador británico publicou un 
libro, produto da sua tese de doutoramento, sobre as rela
cións entre o franquismo e o Real Madrid. A difusión <les
te libro non t ivo apoio nen faci lidade algunha dado que _ 
en España, foi e é política eº socialmente correcto decla
rarse seguidor desta equipa. Para ser precisos, todos os es
pañois somos, dalgun xeito, copartícipes da evolución e 
resultados desta entidade dado que contribuimos a finan
cialo conscien te ou inconscientemente e con indepen
déncia da predileción que poidamos .ter en matéria depor
tiva, preferentemente futbolística. Seguramente, a xene
ralidade da povoación española non se parou a pensar que 
a entidade Real Madrid debe ser hoxe en Europa unha das 
excepcións máis rechamantes que queda no sentido da 
impunidade ou isención a moitas normas básicas que se 
aplican tanto ás persoas físicas como ás persoas xurídicas 
de carácter público ou privado. 

rDados de fácil disposición en calquer médio de _f.omunica
ción resaltan o seguinte sobre o comportamento económi
co-financeiro da entidade Real Madrid. Cun orzamento 
anual de 20.000 miHóns e unha débeda recoñecida polo 
novo presidente de arredor de 50.000 millóns, a sección 
futbolística da entidade compra un activo (o portugués Fi
go) por 10.000 millóns. Ben, esta situación, comporta
mento ou modo de actuar seria praticamente imposíbel 
para calquer entidade pública ou privada no seo da Unión 
Europea, Norteamérica ou Xapón e, probabelmente, en 
moitos outros países do chamado T erceiro Mundo. As rá
tios de viabilidade económico-financeira son tan negati
vas que simplesmente acarrexarian, ou ben o saneamento 
imediato mediante venda de activos, a refundación do 
clube ou a desaparición do mesmo. Naturalmente, a che
gada a este estado financeiro nunca seria posíbel de non 
producirse un trato de favor, incomprensíbel nun Estado 
capitalista normal e' corren te, por parte dos acredores 
(probabelmente entidades financeiras e particulares), pro
vedores e, sobre todo, institucións públicas. Se calquer 
particular ou empresa debe cumprir a lexislación mercan
til, fiscal, laboral, por qué a entidade Real Madrid está 
isenta? Existen excepcións legais e especificadas explícita
mente, tales como a Coroa ou a igrexa Católica, que te-_ 
ñen un tratamento institucional e xurídico diferente ao 
do comun dos axentes económicos, sociais e políticos pú
blicos ou privados na sociedade española, mais difícilmen
te a entidade deportiva Real Madrid pode ter trato desigual 
ao dos axentes que operan no próprio sector por antixurídi
co, anticonstitucional e directamente lesivo para o resto 
dos participantes na competición deportiva. O estatuto es
pecial que a efectos organizativos recoñece a Lei de Socie
dades Anónimas Deportivas a esta entidade non afecta aos 
critéri de funcionamento e responsabilidade mercantil, fi
nanceira e ociaL Entidades deportivas en mellor situación 
conómica tiveron que desaparecer ou rexenerarse en Se

gunda B a e lle aplicar sen máis a lexislación e as normas 
r garantias económico-financeiras usuais. 

'O ser de España 
require da figura simbólica 
trunfadora do Real Madrid 

no que todos ternos 
que nos identificar" 

E é aqui onde aparece a funcionalidade desta entidade para 
o conxunto do Estado. O Real Madrid debe ser un símbolo 
da españolidade ben entendida, un asunto de interese xe
ral compartido por todos e que forma parte da coluna ver
tebral do Estado. O ser de España require da figura simbóli
ca triunfadora do Real Madrid no que todos ternos que nos 
identificar. Existen rendementos políticos e institucionais 
de carácter global que lexitiman e dan sentido ao carácter 
excepcional. que supón a inaplicabilidade das leis xerais e 
específicas a esta entidade. A alteración .das regras da de
mocrácia e o socavamento da lei pública non parece im
portar, neste caso, ao conxunto da sociedade española.• 
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Vigo coordenarase cos municípios da Mancomunidade namentras que Lugo (abaixo), por exemplo, participará na estratéxia da Eixo Atlántico. 

Elaboran proxectos para mellorar o emprego 
con iniciativas anovadoras que favorezan aos sectores discriminados 

Os concellos prepáranse para optar 
ao financiamento do plano Equal 
-6-P.B. 

Diferentes concellos están a 
impulsar proxectos para op
tar ao programa europeu 
Equal, que é unha continua
ción de outros planos de ca
rácter social. Os municípios 
integrados no Eixo Atlántico 
utilizarán esta estrutura co
mo paraugas para arroupar 
as suas iniciativas e oferecer 
unha extratéxia conxunta. Vi
go, pola contra, concurrirá 
coa Mancomunidade. Prevén 
que a Gal iza lle correspon
dan ao redor de 4.000 millóns. 

A idea da Comisión Europea é 
qu6l o plano sexa xestionado di
rectamente nos concellos , en 
base a un princípio de vertebra
ción social e de colaboración en
tre as diferentes administracións. 
Os proxectos constan de tres 
partes. A primeira correspónde
se coa constitución dunha Agru
pación de Desenvolvimento na 
que deberian estar implicados a 
maior parte dos actores sociais 
e que se encarregará de mate
rial izar o proxecto . Unha vez 
aprobado pola Comisión Euro
pea, executaríase o programa, 
que terá unha duración dé apro-

ximadamente dous anos. O últi
mo chanza implica dar conta e 
difundir as iniciativas realizadas. 

Os planos europeus son planos 
experimentais que tratan de im
pulsar inciativas anovadoras. 
Neste caso ·o Equal apóiase en
catro ideas básicas sobre as que 
poden traballar as agrupacións 
de desenvolvimento á hora de 
elaborar o proxecto. Retírense á 
capacidade de inserción dos 
sectores máis desfavorecidos 
(maiores de cuarenta anos, mu
lleres, mozos, discapacitados) 
con medidas para a promoción 
de emprego, á promoción e me
llara das empresas ou á adapta
bilidade dos postas de trabal lo. 
A cuarta dimensión é transver
sal , ten que ser obxecto de aten
ción necesáriamente, e retírese 
a garantir a igualdade de oportu
nidades entre homes e mulleres. 

As axudas europeas depende
rán, segundo se prevé, do tipo 
de povoación que concurra, do 
tamaño do proxecto, a capacida
de de incidéncia que amose a 
agrupación de desenvolvimento 
e o deseño das accións. Neste 
sentido a Comisión Europea exi
xe que nesta agrupacion este-

xan implicados os diferentes-ac
tores sociais (sindicatos, empre
sários, institución de difeíente ín
dole), pero tamén anima a que 
se constitua unha rede de apoio. 
Esta rede poderia estar confor
mada por entidades financieiras, 
asociacións de viciños, de em
presa, culturais ou doutro tipo. 

Oficialmente as agrupacións de 
desenvolvimento non poden 
constituirse até que o proxecto 
resulte escollido. Nembargantes 
os concellos xa se están a pre
parar. En Lugo, por exemplo, o 
Governo municipal xa conseguiu 
o compromiso da Universidade, 
sindicatos, confederación de em
presários e cámara de comércio. 
Tamén iniciou o contacto con ou
tros colectivos para garantir unha 
rede de apoio. Outras organiza
cións que se comprometeron a 
colaborar son Cáritas, a ONCE ou 
a Cruz Vermella. 

Segundo intúen os diferentes 
técnicos municipais os pontos 
claves para poder receber as 
axudas van xirar en tomo a facer 
un bon diagnóstico do território, 
completar o proxecto con outro 
tipo de accións, integrar aos dife
rentes axentes sociais, acreditar 
capacidade para actuar, anovar, 
fomentar as novas tecnoloxias e 
facer referéncia á cooperación 
transnacional. Tamén eren que 
vai ser importante que o progra
ma sexa susceptíbel de ser 
transferido a políticas máis xerais 
-fora do ámbito municipal- a ex
periéncia prévia ou, entre outras 
cuestións, introducir perspectivas 
de control de calidade. 

Este programa europeu tradu
ci rase en aprox imadamente 
84.000 millóns para todo o Esta
do, dos que ao redor de 4.000 
investiríanse na Galiza por ser 
un terri tório Obxectivo 1. Os 
Concellos prevén que en Marzo 
se abra o prazo de solicitude. • 
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Entre 1990 ~ 1997 privatizouse no mundo .por _val~r de 513.000 millóns dé dólares 

·Baixo a éxida dos supermonopólios 
*RAMÓN MACEIRAS 

Unha vez dentro do novo mi
lénio podemos albiscar o que 
nos espera botando unha 
aliada ao resultado do proce
so de concentración de capi
ta I que se desenvolveu du
rante a década dos noventa. 

Segundo diversos estudos da 
London School of Economics e 
outros autores, o capital transna
cional coñeceu nos últimos 20 
anos un ha expansión crecente: 
representaba o 17% do PIB mun
dial en 1982, pasaba xa do 30% 
en 1995 e andaba perto do 50% 
no ano 2000. O proceso crecente 
de mundialización da economia 
(globalización, para outros) veu 
da mau da concentración de ca-

Os exemplos máis recentes fa-
1 an por si nos últimos dou~ 
an6s. Chrysler foi mercado por 
Daimler-Benz. Mitsubishi e Vol
vo selaron unha alianza estraté-

. xica. Renault mercou parte de 
Nissan. Ge'neral Motors compra 
Daéwoo e alía-se con Toyota, 
lsuzu e Suzuki; Ford con Mazda 
e Peugeot con Citroen. 

Exxon e Mobil fusionáronse hai 
dous anos. Totalfina uniu-se con 
ELF en Setembro do 99. British 
Petroleum e Amoco fixeron o 
mesmo. Repsol mercou YPF. 
Areospatiale Matra e Daimler
Chrysler fundiron-se nunha no
va firma en Outubro do 99 
(Eads) baixo o auspício de Jos
pin e Schroeder. 

, pital a traves das coñecidas fu- Os procesos de concentración dcÍnse con forza no sector automobilistico. Pero os sectores de telecomu
nicacións e financeiro levan a 
batuta das fusións. Vodafone, 
uniuse con Airtouch e tentou 
mercar en a Mannesmann. Hai 
máis: ATT con Mediaone; Bell 
Atlantic con GTE; CBS con 
Viacom ; MCI con Sprint. Citi
corp merco u Travelers ; Na
tionsbank con BankAmerica ; 
Mitsubishi Bank y Bank of To
kio; Unión de Bancos Suizos 
merca a Sociedade de Ban
cos; Banco de .Escocia e Nat
west. Santander e Central His
pano e BBV e Argentaria. To
dos estos exemplos son dos 
anos 98 e 99.+ 

- sións. Ao mesmo tempo, os Es
tados viviron un proceso de des
capitalización, principalmente pa
la via das privatizacións. As esti
macións talan de privatizacións 
por 513.000 millóns de dólares 
de dólares a escala mundial en
tre 1990 e 1997, dos cales 215 
millardos corr~sponden á U E. 

ron a nómina no 7,5%, é dicer, 
cesaron a~ 9.000 traballadores. 
Coa concentración das empresas 
aeronaúticas en Estados Unidos 
perdéronse un millón de pastos 
de traballo desde 1992, segundo 
a revista The Economist. 

Na Un.ión Europea, segundo va
riados estudos, estímase que se 
perderán até 312 mil pastos de 
traballo antes do 2005. A UE 
carga xa con 18 millóns de para
dos, pero todo o contin~nte ten 
xa 50 millóns de persoas sen em
prego. O m~is recente informe da 

OIT fala de máis de mil millóns 
de parados en todo o mundo . 

O proceso de superconcentra
ción do capital .está xa contabili
zado. Só durante os oito anos da 
administración Clinton en Esta
dos Unidos se rexistaron 166.31 O 
fusións ou alianzas de empresas 
por un monto de 9,8 billóns de 
dólares. Tal enxurrada de fu
sións se reproduce en Europa e 
Xapón ao longo dos anos noven
ta, ainda que non dispoñemos de 
cifras totais. En todo caso, o pro
ceso continuará nesta década. 

Este crecente proceso de priva
tización da economía mundial, 
sen precedentes históricos, fai 
que máis. ou menos 200 mega
empresas acumulen hoxe máis 
poder que moítos Estados. A 
orixe maioritária destes super
monopólios se reparte entre Es· 
tados Unidos, Xapón, Alemaña, 
Franza, Gran Bretaña, Suiza, 
Corea do Sul, ltália e Holanda. 
As 100 empresas líderes po
suen 2 billóns de dólares en 

Contratos basura e baixos salários 
· propriedades fóra dos seus paí
ses de orixe, segundo John 
Stopford, da London School of 
Economics. 

A primeira cbnsecuéncia nefasta 
deste proceso de superconcen
tración afecta directamente ao 
emprego. O reagrupamento de 
mercados que im'plica a super
concentración permite economías 
de escala. Os devanditos estudos 
mostran que as 37 mil transna
cionais operan con menos de 250 
empregados e frecuentemente 
con menos de 100 empregados 
traballan até en 15 países. Por 
exemplo, unha vez producida a 
fusión entre Exxon e Mobil reduci-

O tipo de contrato que une aes 
traballadores ás suas empresas 
se converteu no Estado español 
no principal determinante do sa
lário, moi por encima doutros 
conceitos como a formación, a 
idade ou a experiéncia do tra
ballador, segun-do un informe 
realizado polos profesare~ San
tiago Pérez Camarero e Alvaro 
Fidalgo Vega para a Fundación 
Argentaria. Os autores de dito 
informe consideran que en Es
paña as características perso
ais do traballador, como son a 
idade, a titulación ou a expe
riéncia prévia, teñen moito me
nos peso na determinación das 
suas remuneracións que as ca
racterísticas da relación laboral 

(antigüidade, ocupación, xorna
da realizada e tipo de contrato) 
ou as da empresa (tipo de pro
priedade, actividade económi
ca, tamaño, tipo de mercado ou 
clase de convénio que regula 
as relacións laborais). Esta es
trutura cria distorsións no mer
cado laboral e alonxa aos salá
rios dos elementos mais ligados 
á produtividade, o que introduce 
moitas rixideces no sistema. 
Como os salários dos contratos 
temporais nacen xa un 35% 
máis baixos que os indefinidos 
e a própria temporalidade impe
de acumular antigüidade, a re
ladón contractual actua como 
freo á medra dos salários e 
converte-se nun dos motivos 

mais claros de discriminación 
salarial, superior, mesmo, á dis
criminación observada por se
xo. Asi, segundo os autores do 
citado informe con dados obti
dos da enquisa de salários, as 
mulleres cobran até un 25% 
menos que os homes, pero un 
traballador temporal pode che
gar a cobrar case a metade do 
que cobraría un fixo en igualda
de de condicións. E é que as di
feréncias entre salários segun
do o tipo de contrato se incre
mentan a medida que aumenta 
a idade. Chega ao máximo nos 
50 e 53 anos, cando os salários 
temporais meios chegan a cair 
por embaixo do 50% dos salá
rios indefinidos.+ 

1 ¡fif wf 'iilMS 

Annus horribilis no emprego 
Este que comeza ten toda a ·pin.ta de ser un 
ano catastrófico para o emprego en Galiza. 
Oscuros nubarróns se cernen sobre a eco, 
nomia galega e os dados que se van coñe, 
cendo apontan a un empioramento dramá, 
tico da situación do paro e do sector gan, 

. deiro e a pesca. 

Quedan poucas dúbidas de que o ciclo al~is, 
ta da economia deu todo o que tiña que dar 
en Galiza, deixando ao seu paso terra arra, 
sada no agro e no mar e no tecido industrial 
público. Podese concluir xa que en Galiza 
non foi aproveitado o ciclo alcista, nen pola 
Xunta como motor do sector público, . nen 
por un empresariado de visión estreita e lar, 
ga mao para receber s1Jbsídios e traficar coas 
influéncias. 

o ciclo alcista da ecori.omia rematou en ºª' 

liza coas seguintes ci, 
fras en matéria de em, 
prego: 34,6% de traba, 
llo eventual, 15% de 
traballadores sen con~ 
trato, 30% de econo, 
mía submerxida e unha 
situación de precarie, 
dade laboral que abran, 
gue case ao 55% dos 
asalariados galegas. 

Visto en persp~ctiva de 
longo prazo, en dez 
anos o paro non fixo 
senón medrar, mália 

'Na Galiza non foi 
aproveitado o ciclo 

alcista, nen pola Xunta 
como motor do sector 
público, nen por un 

empresariado de visión 
. " estre1ta 

vencións públicas ao 
empresariado, á cria, 
ción de emprego, á for, 
mación, á promoción 
empresarial, os fulanos 
pactos polo emprego, 
serviron de pouco para 
cambiar unha situación 
que semella ser estruc, 
tural e que ten que ver 
en definitiva 'co mode, 
lo de país que está na 
mente de Don Manuel 
e os seus rapaces. 

calquer tipo de maquilaxe · ou interpretación 
enrevesada que se quera facer da situación. 
Durante os govemos de Fraga perdéronse no 
país 129 mil empregos. A manchea de sub, 

O que se barrunta para 
este ano no noso país é para estremecerse. A 
aposta é moi forte e o mundo sindical e a so, 
ciedade galega teñen moito que decir sobre 
esta situación.• 
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Futuro 'máis despexado' 
para As Pontes, 
_di Rodrigo Rato· 

Tras o fracaso da fusión 
Endesa-lberdrola o futuro 
debería estar "máis 
despexado" para a central das 
Pontes, segundo as palabras 
do ministro de Economía 
Rodrigo Rato. Comparecía 
Rato a petición própria e do 
BNG o Martes 6 na comisión 
de Economía do Congreso. O 
ministro non foi máis explícito 
e actuou como se o Executivo 
non tivera capacidade de 
decisión nos planos para a 
central. Francisco Rodríguez, 
deputado do BNG, sinalou 
que o fracaso da fusión 
"desatranca algo o cam iño · 
cara unha futura central de 
ciclo combinado", ainda que 
Endesa segue sen poder 
aumentar a sua poténcia. Os 
nacionalistas consideran a 
conversión nunha central de 
ciclo combinado como "básica 
para mantero grao de 
suficiéncia eléctrica do noso 
país e da que depende tamén 
a viabilidade da planta 
regasificadora e a sua 
ubicación na comarca de 
Ferrol".t 

En Malvar asócian 
o translado 
coa rescisión de contratos 

Os traballadores de José 
Malvar Construcciones 
están dispostos a ·1evar a 
cabo un programa de 
mobilizacións se o grupo 
proprietário Obrascón
Huarte-Laín continua cos 
seus planos de transladar 
a empresa de Pontevedra a 
Compostela. Nunha 
entrevista que mantiveron 
co alcalde pontevedrés, 
Miguel Fernández Lores o 
Luns 5, expuxéronlle que o 
translado da empresa 
encubre unha futura 
rescisión de contratos, 
especialmente nas · 
oficinas. lncumprlrfase 
dese xeito o plano de 
viabilidade asinado coa 
Xunta no ano 1998, 
lembran.• 

A Estrada acolle 
un seminário sobre 
despovoamento rural 

Un seminário para 
reflexionar sobre o futuro do 
rural. Dese xeito conciben no 
Sindicato Labrego Galega o 
Seminário sobre 
Despovoamento Agrário e 
Rural, que se vai 
desenvolver no recinto de 
exposicións e congresos da 
Estrada os dias 9 e 1 o de 
Febreiro. Enmarcado dentro 
do programa de formación 
da Asociación Europea para 
a Formación Agraria e Rural, 
nos dous dias daranse a 
coñecer orixes e 
repercusións do 
despovoamento, 
analizaranse as políticas que 
se están a aplicar, e 
realizarase unha valoración 
dos efeitos que a Política 
Agrária Comun (PAC) está a 
ter nos envellecidos 
habitantes do agro. + 
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Un erro 
informático 
na vida dunha 
estudante 

111-. 

"Xa falei catro veces cos res, 
ponsábeis da sección de Bolsas 
do Centro de Orientación e 
Información Estudantil, inten, 
tei falar co vicerreitor de orde, 
ación académica, déronme lar, 
gas, falei co Valedor do Estu, 
dante esta mañá e todos me 
din o mesmo, que non me pre, 
ocupe, que se vai solucionar". 
Quen asi fala é M. Vilas, estu, 
dante de Xornalismo en Com, 
postela, que envía un correo 
electrónico deseperado o Xo, 
ves 1 de Febreiro porque, a es, 
tas alturas, está sen matricular 
na Universidade de Compos, 
tela e, consecuentemente, sen 
bolsa de axuda aos estudos. 

A angúria desta estudante ven 
provocada por unha circuns, 
táncia allea. Os tan frecuentes 
erros informáticos fixeron que 
a metade dos créditos que lle 
proporcionaron as asinaturas 
do- curso pasado apareceran 
suspensos. Recoñece que son 
unha minoria os afectados, pe, 
ro quéixase de que "non se nos 
tome en sério". Ao non estar 
solucionado o aspecto dos eré, 
ditas, non pode matricularse 
no curso actual, nen, polo tan, 
to, optar a unha beca do Mi, 
nistério de Educación que lle 
ten corresponc;lido nos tres 
anos anteriores. 

Ela e mezou o curso como o 
resto dos eus compañeiro , 
pero en matrícula oficializa, 
da. "Xa empecei facer exames. 
Que vai a ar c as actas?", i, 
nala. Conra que no me de 
Xaneirn, algun dos eus c m, 
pafieir s tiñan as bol as ingre, 
sadas n banco. O responsá, 
b is do negociado de bol as da 
Univ r ida e comprome, 
téron a enviar unha solicitu, 
de d novo co expediente da 
estudante xa correxido. 

A bolsa é imprescindfbel "xa 
que meu pai ten unha pen ión 
de sesenta mil pesetas e a miña 
nai non cobra nada". A con, 
tia das bolsas depende dos nú, 
meros que apresente cada alu, 
no. Mália que nos últimos 
anos o ministério axilizou pra, 
zos, os estudantes deben agar, 
dar periodos mínimos de tres e 
catre meses para que o diñeiro 
sexa reembolsado na sua conta 
bancária. Mentres, as que asu, 
men os gastos son as famílias 
ou os próprios estudantes. A 
vivencia é o cápitulo máis ca, 
ro; mentres a política das resi, 
déncias universitarias acostu, 
ma ser máis flexfbel cos paga, 
mentas, e admite demoras, es, 
ta non é a situación da maioria 
dos estudantes que marchan 
de casa para matricularse en 
calquer dos campus _galegas e 
deben alugar unha vivenda. + 
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As forzas políticas suecas son exeñlplares polo número de mulleres nas cabezas 
de lista, di o Parlamento· Europeu 

Os partidos seguen a confiar no 'candidato' 
'* A. ESTÉVEZ 

Dez ministras suecas dun to
tal de vinte carteiras ministe
riais. No Parlamento de Esto
colmo, 157 dos 349 escaños, 
son ocupados por mulleres 
actualmente, un 45% de repre
sentación feminina na Cámara 
baixa. En canto aos. parlamen
tos rexionais, volta -poñerse á 
cabeza na UE cunha repre
sentación do 47%, 810 depu
tadas dos 1.717 escanos re
xionais. O país nórdico im
ponse como exemplo para o 
Parlamento Europeu en canto 
á participación da muller na 
política. Non está lexislada; fo
ron as cuotas estabelecidas 
non ofi~ialmente polos partidos 
as que deron os resultados. 

O contexto social ou o sistema 
eleitoral vixente en cada país 
influe no número de alcalde
sas, deputadas ou ministras, o pero son as organizacións polí- ~ 
ticas as que teñen na sua man z 

~ unha maior participación da < 
muller no mundo político. Alo
menos asi conclue un informe 
realizado polo Parlamento Eu
ropeu, que examina a efectivi
dade das cuotas e das accións 
positivas. 

As listas pechadas e os siste
mas de maiorias desfavorecen 
ás mulleres porque os candida
tos son escollidos "en base a 
criterios moi estritos, como parte 
do que constitue un candidato 
de éxito, e con énfase nas ca
racterísticas masculinas". Sen 
embargo, non son determi
nantes. Un exemplo constituiría
no Suécia, Dinamarca, Países 
Baixos, Aústria e Alemaña que, 
pésie aos sistemas eleitorais de 
listas pechas, acadan unha alta 
porcentaxe de mulleres nos ór
gaos de decisión. 

Son as organizacións políticas 
as que deben tomar medidas 
para fomentar, non só a partici
pación, senón á candidatura de 
mulleres nos procesos eleito
rais, aconsellan en Bruxelas. 
Pero tamén son os máis reá
cios. As mulleres, ainda que 
participen en actividades de 
base, contemplan máis impedi
mentos para formarse como 
candidatas. Fundamentalmen
te, a falta de tempo tras unha 
xornada laboral e familiar. 

O informe do Parlamento pon, 
como exemplo de que as cuo
tas fixadas por lei non resultan 
sempre efectivas, o caso do 
Partido Socialista de Bélxica. 
Pésie a incluir un 25% de mu
lleres nas suas listas, as eleitas 
eran ben poucas. A lei aproba
da en Bélxica abrigaba a unha 
cuota de u nha cuarta parte de 
candidatas nas listas dos parti
dos, que aumentou a un 33,3% 
a partires de 1999, p.ero non 
estabelecia o pesto no que de
bían ir situadas. Así que as mu
lleres serviron para completar 
as listas, polo final. En Fráncia 

No Partamento galego, de 75 escanos, só 12 son ocupados por mulleres. Na fotografia, duas excepcións, a deputada nacionalista 
Olalla Femández e, sentada, a conselleira de Familia Manuela López Besteiro. Margaret Thacher, abaixo, que abandoou a pafttica 
en 1990, foi a primeira ocidental en dirixir un país. 

e en ltália, os tribunais anula
ron iniciativas a favor das cuo
tas por consideralas "inconstitu
ci o n.a is", pero en Finlándia 
mantense unha lei, asinada en 

1985, pola que nos órgaos de 
decisión debe haber un 40% de 
representantes de cada sexo. 
De un 25% no ano 1980, pa
souse a un 48% en 1996. 

Tampouco os tribunais queda
ron calados en Inglaterra cando 
o Partido Laborista estabeleceu 
listas exclusivas de mulleres pa
ra o 50% dos escanos. Decidi
ron en favor de candidatos ho
mes que foran rexeitados nas 
listas. Por estas razóns, o infor
me do Parlamento revela como 
efectivos os sistemas. de cuotas 
non oficiais dos partidos. Os 
Verdes compoñen a metade das 
listas en Aústria e Alemaña con 
mulleres, os Laboristas aché
ganse en Inglaterra, e en Suécia 
cúmpreno todas as forzas que 
concurren ás ele icións cunha 
medida extra: o que se chama 
"sistema cremalleira", alternar 
nomes de homes e mulleres na 
lista eleitoral, garantindo dese 
xeito que sempre haxa candida
tas en bons postas. 

Cifras alonxadas 

Nos concellos, hai menos mulle
res que nos parlamentos rexio
nais e estatais da Unión Euro
pea. Só un de cada cinco con
celleiros é muller , é dicer , o 
20%. O nível máis alto de repre
sentación feminina dase no Par
lamento Europeo cun 27,64%. 
Cifras ambas alonxadas dos pi
cos que marcan países como 
Suécia, Finlándia, Noruega ou 
Holanda. O Estado español ocu
pa os últimos postes da UE en 
canto a ministras, sé tres de de
zasete; detrás van ltália, Grécia 
e Portugal. Noventa e sete de
putadas no Congreso de Madrid 
sobre 349·escanos situan a Es
paña moi lonxe ainda do 45% 
de parlamentárias en Suécia, e 
o 37% en Dinamarca e Finlán
dia. Na Galiza as porcentaxes 
caen ainda máis; no Parlamento 
de Compostela só en 12 dos 75 ------- ,- .- ---'- - ... ... 
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Propón inicialo só cando haxa síntomas por mor da gravidade dos efectos secundários 

O Governo americano 
recomenda retrasar o tratamento contra a SIDA 
eC> H.V. 

O Departamento de Saúde do 
Governo norte-americano 
deu en parte a razón á disi
déncia da Sida e recomendou 
retrasar no posíbel o trata
mento contra esta doenza até 
que-non haxa síntomas por
que os efectos secundários 
que causan os fármacos son 
moi severos. Se o AZT provo
caba inmuno deficiéncia, os 
novos cócteis de nucleósi
dos .e inibidores de proteasas 
danan ris, fígado, e cerebro. 

A denúncia formulara en 1997 
Donald Abrams, profesor de 
medicina da Universidade de 
Califórnia en San Francisco e 
chefe da Unidade da Sida do 
Hospital de San Francisco, a 
máis antiga db mundo. Nun arti
go publicado na revista Conti
nuum, Abrams advertira que os 
noves fármacos non contaban 
con estudos contra o placebo, é 
dicer, que se investigaba sobre 
a marcha en pacientes que se 
sometían a un tratamento que 
crian contrastado. 

Desde a denúncia de Abrams, o 
número de trastornos provoca
dos polos novos fármacos com
po s tos por nucleósidos (tipo 
AZT) e inibidores de proteasas, 
foi medrando conforme se esten
dia o tratamento. Agora as con
secuéncias levaron ao Governo 
norte-americano a interromper a 
medicación aos portadores que 
non apresentan síntomas. 

lsto dá a razón en parte aos disi
dentes da Sida, que discutían 
tanto que se tratase dunha epi
démia infecciosa como os méto
dos terapéuticos empregados 
para combatela, ao considerar 
que provocaban inmuno de
ficiéncia e outros cadros clínicos. 

Efectos no Terceiro mundo 

O modelo promovido nos últimos 
catre anos polo Governo norte
americano para combater a Sida 
tivo especiais implicacións nos 
países do Terceiro mundo. lnci
dindo na prevención através dos 
novos fármacos, os norte-ameri
canos privaban ao T erceiro mun
do de campañas de loita contra 
as trinta patoloxias asociadas á 
Sida e abocaban a eses países a 
unha forte mortandade por esas 
enfermidades, que finalmente se 
atribuía á Sida. 

O recurso á prevención através 
de novas fármacos e a renúncia 
á loita contra pandémias como a 
tuberculose ou a hepatite (am
bas relacionadas coa Sida pero 
anteriores ao mal), chegou a 
merecer a cualificación de "pla
no euxenéxico" entre a disidén
cia da Sida e mesmo entre al
guns líderes do Terceiro mundo, · 
nomeadamente hindu~s e sula
fricanos. Tanto é asi que o presi
dente de Suláfrica, Thabo Mbe
ki, _na última conferéncia mundial 
da Sida celebrada en Durbam, 
chegou ·a reclamar reconducir a 
política contra a Sida en clave 
de combater as enfermidades 
asociadas. A petición de Mbeki 

Os fármacos preventivos contra a Sida provoca graves efectos secundários. 

foi parcialmente aceitada, pero 
antes tivo que enfrentarse a un
h a campaña internacional de 
descrédito. Hoxe os· Estados 
Unidos danlle en parté a razón. 

A política de saúde mundial lide
rada polos Estados Unidos ama
sa incongruéncias notábeis. Un
ha delas ten que ver coa vacina 
contra a malária desenvolvida 
polo científico colombiano Ma
nuel Patarroyo, que foi desacre
ditada polos Estados Unidos tras 
unha experimentación desenvol
vida polo exército deste país en 
Tanzánia e que negaba parcial
mente efectividade á vacina. Os 

americanos negáronse a con
trastar internacionalmente esta 
investigación, que ademais en
traba en contradición coas pro
bas do próprio Patarroyo. Pois 
ben, ainda que se verifiquen os 
dados das probas realizados po
los norteámericanos e quede de
monstrado que a efectividade da 
vaoina é parcial, .o uso dos novos 
fármacos contra a Sida é máis 
discutíbel porque carecen de es
tudos contra placebo e a cada 
está máis demonstrada a sua 
malignidade. Ainda asi, estes fár
macos empregáronse en todo o 
mundo mentres a vacina de Pa
tarroyo quedaba en suspenso. 

DELMI ÁLVAREZ / Arquivo 

A política norte-americana 
contra a Sida tiña relación di
recta coa indústria farmacéuti
ca dese país, que obtén gran
des benefícios na venda de 
cócteis contra a Sida. As gran
des corporación farmacéuticas 
americanas aproveitan a sua 
situación para elevar artificial
mente os prezos das medici
nas contra esta doenza. Asi, o 
Brasil vén de advertir ao Go
verno dos Estados Unidos que 
fabricará dous fármacos con
tra a Sida, en concreto Nelfi
navir e Efavirenz , a menos 
que non baixen os prezos da 
importación.+ 

Visita de Xosé Manuel Beiras. o Portavoz Nacional do BNG, Xosé Manuel Beiras, visi
tou A Nosa Terra o Xoves 1 de Febreiro, onde saudou aos traballadores e intercambiou con eles 
opinións sobre a moción de censura e a situación política actual, interesándose pola marcha do pe
riódico e dos proxectos editaríais da empresa. Na foto, Xosé Manuel Beiras aparece co presidente de 
Promocións Culturais Galegas, Cesáreo Sánchez lglésias, co conselleiro delegado, Xosé Fernández 
Puga e co director do periódico Afonso E iré, na sua primeira visita ás dependéncias do semanário. • 

8 DE FEBREIRO DE 2001 

Concentración contra .. . . , 
a 1nc1nerac1on e 
por unha alimentación sá 

O Sábado 10 de Febreiro·ás 
12 da mañá na Praza das 
Praterias en Compostela vai
se celebrar unha concentra
ción de protesta contra a in
cineración do lixo e a favor 
da compostaxe e dos planos 
comarcais de reciclaxe. Ade
ga, organización que convo
ca, alerta dos graves proble
mas de contaminación de ali
mentos que orixinan as emi
sións das incineradoras e 
apost~por unha agricultura 
ecolóxlca que garanta a pro
dución de alimentos sans. 
Os ecoloxistas quéixanse de 
que alguns dos planos alter
nativos a Sogama estexan 
en ponto morto, e lembra 
que a Administración 
estadounidense inclue as 
dioxinas na lista de substán
cias canceríxenas. • 

Insisten no valor 
da lagoa de Antela no 
Dia Mundial dos Humidais 

A asociación "Amigos da 
Terra" aproveitou a 
celebración doºDia Mundial 
dos Humidais, o Venres 2 
de Febreiro, para chamar a 
atención sobre a 
"importante agresión am
biental" que padeceu a La
goa de Antela. "O que foi a 
lagoa, humedal mítico cali
ficado no seu dia como un 
dos máis importantes en 
extensión e riqueza bioló
xica de todo o Estado, foi 
destruído por mor da polí
tica agraria do antigo rexi
me que programou a sua 
desecación", recordan. A 
pesa do seu deterioro, os 
"Amigos da Terra" resaltan 
a sua biodiversidade e ad
virten dos perigos da con
centración parcelaria que 
se prepara no concello de 
Rairíz de Veiga, ao que 
pertence boa parte da su
perfície da antiga lagoa. • 

La Coruña e Orense 
en Galicia. Net 

A Dirección Xeral de Xuven
tude anda estes días volcada 
no encontro de xóvenes afei
zoados á informática Galicia. 
Net, que vai reunir a centos 
de rapaces en Compostela. 
Pero na páxina do evento en 
internet aparecen toponimos 
incorrectos como "La Coru
ña" e "Orense". A mocidade 
da Mesa pota Normalización 
chama a tención sobre este 
feíto. "Asimesmo ainda que 
se poderia consultar a páxi
na tanto en galega como en 
español a versión no noso 
idioma está chea de frases 
enteiras na outra língua", din, 
para engadir que a consella
ria de Família edita materiais 
para a mocidade que, ou non 
teñen versión en galega, ou 
aparecen cheos de 
castrapismos. Por outra par
te, o deputado do BNG no 
Congreso, Francisco 
rodríguez, denunciaba nunha 
carta remitida ao coléxio de 
avogados ferrolán, a Axencia 
Tributária usaba o topónimo 
"El Ferrol del Caudillo".+ . . 
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A casa de Ramón estaba a desparecer entre o mato. Á esquera, a burra doce dias despais da sua morte. 
Abaixo, os restos do becerro entre a follaxe da Carballeira do Penedo. 

Unha burra e o seu dono aparecen mortos o me$mO dia en Albixoi (Mesia) 

A noite na que a morte 
asubiou na casa do Ramón dos lsqueiros 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Mesia fíxose famosa a finais do ano pasado cando os viciños des
cubriron un enterramento masivo de vacas nunha mina . Arestora, 
os animais mortos volven poñerse de actualidade. No lugar de Pe
reira apareceron mortos o mesmo dia o Ramón dos isqueiros, 
un ancián de 88 anos, e a sua burra. O animal ficou estricado na 
corte durante 12 días sen que ninguén se fixese cargo del, tes
temuña da lamentábel situación dos derradeiros anos do home. 

A Ramón López Seoane chamá
ban lle o Ramón dos lsqueiros 
porque acostumaba levar uns 
cantos nos petos , coa pedra 
sempre mellada porque vivia per
manentemente na chúvia, espe
cialmente no seu derradeiro in
verno. Na casiña que herdou de 
seus irmáns chovia coma na rua. 
Todo deitaba água agás as billas. 
O piso de terra era pura lama e 

estrume, no faio da sua cociña 
caía unha fervenza por un burato 
coma un mundo no tellado. As 
bombillas xa non daban luz. 

Os que lidaron moito con el des
críbeno como un home peque
cho, sen forzas, encolleito cos 
anos, calado, sen demasiados 
sentimentos . "Cando morria al
gun coñecido, dáballe igual". Vi-

vira toda a vida na mesma casa, 
traballando ao xornal , analfabe
to e solteiro . "A única vez que 
estivo tora de Mesia máis dunha 
semana foi cando lle buscaron 
un traballo nas minas de Astú
rias e volveu de ali a pouco por
que non o aturaba." 

Desque lle morrera a derradeira 
irmá, Ramón vivia só. Aos 88 
anos, malvivia coa sua paga de 
algo menos de 60.000 pesetas. 
Eses cartos dábanlle para com
prar algo de comida e permitirse 
certos estraños caprichos. A pe
sar de non ter carné de conducir, 
no seu gar~e amoréanse cinco 
coches que ainda lle pagan o im
posto de rodaxe ao concello, to
dos .comprados a viciños de se-

Vacas baixo cal, becerros na carballeira 
A situación do Ramón dos ls
queiros era coñecida por todo o 
concello de Mesia. O grupo mu
nicipal do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG) apresentou unha 

, moción o 26 de Decembro para 
que do orzamento público se tira
se unha partida para arranxar o 
tallado da sua casa e se lle asig
nase axuda a domicílio. A pesar 
de que a corporación -governa
d a polo Partido Popular con 
maioria absoluta- aprobou por 
unanimidade o pedimento, ao fi
nal ninguén se achegou pola ca
sa. "Ternos un tenente alcalde, 
Ricardo Míguez, que ten adica
ción exclusiva para que poida so
lucionar temas coma este, pero 
na prática non fixo nada", explica 
Manoel Bello, concelleiro do 
BNG. Tamén sabia do abandono 
do ancián a asistenta social mais 
en nengun momento apresentou 
un informe sobre as medidas pa-

ra sacalo da precarie
dade. "El non contaba 
para nada. Incluso 
cando se empichou o 
camiño, a sua entra
da deixárona sen to
car porque non tiña 
carné de conducir. De 
nada lle valeu estar a 
pagar a rodaxe por 
cinco coches." 

O feito de que a bu
rra permanecese no 
interior da corte du
rante case duas se
manas, sen que o 
concello nen a famí-
lia fixese nada irritou os viciños. 
"Mesia sae nos xornais por mor 
dun depósito de vacas ilegal, 
mais isa non é o único, nas cor
tes apodrecer os animais sen 
que a ninguén lle importa", ana
lisa un viciño. 

A día de hoxe, na carballeira do 
Lugar do Penedo hai un bece
rro morto ao ar libre, á beira 
dunha pista agrária, sen nada 
que indique que o vaian tirar de 
ali, ainda que as autoridades lo
cais teñen notificación da sua 

gunda, terceira ou cuarta man. 
"Houbo quen pensou , cando ia 
dar o seu coche de baixa, que en 
troques de mandalo ao despece, 
podia tirarlle 50.000 pesetas ao 
Ramón e contentalo despois dán
dolle unha voltiña polo lugar", ex
plica un viciño de Albixoi , a parró
quia á que pertence Pereira. 

Os viciños máis próximos ao 
Ramón eran os que tomaban 
conta del. Pola sua man só fer
via o leite do almorzo. O resto 
da comida traíanlla feita. Eles 
eran o seu único apoio. A famí
lia que lle queda son uns sobri
ños que moran na Coruña e que 
viñan de cando en vez sen pa
rarse moito. "Tampouco hai que 
culpalos, ao Ramón gustáballe 

existéncia. "E a ter
ceira vaca que botan 
ali. Unha levárona os 
do concello, outra co
mérona os cans", re
corda Manoel Bello. 

O pasado Martes , 6 
de Febreiro, operá
rios do concello e 
parte da família do 
Ramón viñeron, por 
fin, tomar .conta do 
estado da ·burra. Se
guindo a recente tra
dición institucional do 
lugar, os funcionários 
espallaron cal vivo 

sobre o animal e deixárono 
queimarse de vagar no siléncio 
da .corte, só estragado polas. 
pingueiras e as carreir-as das 
ratas sobre · a madeira, o mes
mo son co que se arrolaba· ca
da noite o seu donq. • · 

a soidade, andar ao seu xeito, 
sen se deixar aconsellar", expli
ca unha das viciñas que máis 
relación tiña con el. 

O derradeiro antollo do Ramón 
foi unha burra fariñeira. A media
dos do mes de Xaneiro chegou 
o animal, vello e esfarrapado, co 
peliño branco e .a dentámia fana
da. O Ramón, sempre coa za
marra e o sombreiro postas, sa
caba a pacer o animal e aloumi-
· ñáballe o fuciño de xeito seco, 
nunha mist1Jra de cariño e disci
plina. O Sábado, 27 de Xaneiro, 
o Ramón apareceu morto no re
gato de diante da casa. Estaba 
enchoup?do de água, co anorak 
hinchado sobre a cabeza. A 
poucos metros del, na corte, a 
burra xacia sen vida na palla. 

Sospeitas no torbón 

Cando os sobriños do Ramón 
entraron na casa tiveron que po
ñer unhas botas de goma para 
non estragar os zapatos. Canda 
eles, a garda civil levantou ates
tado e indicou que non faltaba 
nada de valor e o xuíz de Ordes 
ordenou a autópsia. Hoxe aínda 
non se fixo público o resultado. 

Os viciños cantan que na mesa da 
cociña, xunto á lareira, o Ramón 
deixara un vaso mediado de viño, 
uns poucos billetes dobrados des
de hai tantos anos que destinxiran 
nos pregos. Eneal dunha cadeira, 
o sombreiro e a zamarra que o 
ancián non tiraba de enriba. 

A marte do Ramón revelÓu sos
peitas entre os seus viciños. O 
feíto de que a postura na que 
atoparon o cadáver fora pouco 
natural e o estado das cousas 
que usaba a cotio destapan os 
temores dos seus achegados. 
"Ficou coas mans por debaixo 
do corpo, sen terra nen herba 
entre os <:ledos , coüsa normal 
se lle dese un ataque e tentase 
reaxir", comenta un viciño. "Ade
mais, na testa tiña un corte fun
do, ,a pesar de que no regato 
non había nen unha miserábel 
pedra que puidese telo cortado". 

Os fios da dúbida enobélanse na 
mente da viciñanza. Yode ser 
que alguén viñese forzalo para 
que lle dese diñeiro por calquer 
trangallada e diante da negativa 
del, sacudírono un pouco e que
dou no sítio coma un paxariño", 
aventura unha viciña. · 

Unha viciña achou, á entrada da 
casa, unha chaviña nova, des
coñecida, que un dos sobriños 
recolleu explicándolle que per
tencia a un armário. O estraño é 
que os mobles do Ramón dos 
isqueiros estaban case que tan 
vellos coma el. Segundo esta 
mesma muller, faltan 20.000 pe
setas que el lle mostrara días 
antes. "Veu aquí pagar unha le
ña que meu tillo lle cortara. Non 
lle quixemos cobrar nada e vol
veu cos dous billetes novos. 
Nunca máis se soubo deles." . 

O Venres, 26, véspera do pasa
mento do Ramón, poucos f?-la
ran con el e ninguén escoitou 
nada estraño ou fora do normal. 
Foron uns dias aqueles de máis 
chúvia no bucle de temporais 
destes meses. O inverno na Te
rra de Ordes é cruel. O vento 
zoa e arrastra o torbón con for
za para que repenique nos cris
tais das casas. A noite imensa 
pásase ao redor da cociña de 
ferro, entre a baralla e a televi
sión. "Aquela noite asubiou a 
morte. Estaba leda por ter un 

, traballo feíto", lembra outra das 
viciñas de Perei ra. • 
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Forte- rexeitamento social aos adictos ao celular nos Estados Unidos 

Un aparello. individual anula. 
os teléfonos móbeis situados nun rádio próximo 
Os teléfonos móbeis están a 
converterse nunha lacra que 
incomoda a cada vez máis 
sectores sociais. Nos Esta
dos Unidos, por exemplo, os 
seus adictos enfréntanse a 
un forte rexeitamento social 
e vén de inventarse un apa
rello que anula os celulares 
que están próximos, men
tres aqui, cinemas e igrexas 
insisten en exixir apagar o 
móbil ao entrar nas mesmas. 

A epidémia do móbil estendeu
se a velocidade de vértixe e ho
xe no Estado español hai máis 
teléfonos móbeis que fixos. Nos 
Estados Unidos exclúese social
mente aos adictos a estes apa
rellos e hoxe tirar de móbil nun 
lugar público ·converte ao seu 
proprietário nun chaiñas. No na
so país, entroques, os usuários 
do móbil ainda gábanse do seu 
aparello. Aqui, o móbil gasta 
máis que a carne de vaca, a xul
gar pola atitude dos seus usuá
rios. Mentres as adverténcias 
sobre a posibilidade de causar 
cancro cerebral e outros males 
non fan efecto, o caso das va
cas loucas provocou un forte 
descenso na venda de vitela. 

Para combater a lacra do móbil, 
científicos norte-americanos ve
ñen de inventar un aparello de 
uso persoal que evita as molés
ti as que causan os móbeis ao 
anular todos os que están nun 
rádio próximo do que porta o 
oportuno invento. O aparello, que 
ainda non chegou ao mercado 
español, costa 160.000 pesetas 
na sua versión máis barata. 

O esforzo para promocionar o us~ do móbil conqueriu estender o emprego deste aparello, pero agora está a volverse contra os seus 
usuários. Na fotografia, o futbolista Pelé anúncia un teléfono móbil. 

Ainda asi, ~ cruzada contra o 
móbil impertinente xa leva tempo 

en marcha na Galiza. As salas 
de cinema e as igrexas insisten 
aos asistentes que apaguen o te
léfono celular mentres non rema
ta a película ou o oficio relixioso 

e.a Escala de Enxeñeria de ·Vigo 
hai tempo que inventou un apa
rello para instalar nos locais pú
blicos que realiza a mesma fun
ción que a versión norte-ameri-

1 • 

cana: anular os móbeis que es
tán no interior. O invento galega 
diferénciase do estadounidense 
en que non se pode levar enriba 
porque é moi aparatoso.+ 
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O FÍO DA LINGUA 

Estilo 
de mestre 

En latín stilus significaba "esta
ca" ( daí deriva o galego esteo) e 
máis tarde denominou outro es
teo pequeniño: o punzón co 
que se escribía facendo inci
sións enriba dunha taboíña co
berta de cera. Utilizando a mes
ma metáfora que facemos can
do dicimos dalguén que é unha. 
das plumas máis brillantes do país 
ou que ten unha lingua afiada, 
pasouse a dicir dalgúns escrito
res que tiñan un estilo moi perso
al ou un estilo moi elegante alu
dindo ao xeito de escribir, de se 
expresaren. Finalmente preva
leceu este significado sobre o de 
"punzón". Lembremos que a pa
labra estilográfica (en expresión 
completa pluma estilográfica) 
significa "que escribe á maneira 
dun estilo". 

MestTe procede do latín magís
ter, un derivado do adverbio 
magis "máis". O mestre é o 
que máis sabe, e por iso ensi
na. Desa acepción de "profe
sor" pasou a "a máxima auto
ridade nunha materia, o me
llor, o máximo re pon able 
dunha área" e falamos, así, 
dun mestre da Pintura ou dun 
mestre da orde de Santiago. 

É curioso que, en canto que 
mestTe procede de máis, minis
tTo procede de menos (en latín 
minus). Minister significaba 
"servidor, axudante", sentido 
que aínda conserva en expre
sións como ministTo de Deus. 
Os ministros en sentido mo
derno, como responsables dun
ha área da Administración, 
son axudantes dun uperior, 
que históricamente foi primei
ro o rei e despois o Presidente 
do Consello de Ministro . 

Non on estes os único caso 
no que e compraba o aseen o 
ou deseen o na con ideración 
social dunha pr fe i 'n ou car
go a través da palabra qu o de
nomina. O mariscal era rixi
nalmente o criad encargad 
dos cabalas e o chanceler o p r
teiro que controlaba a cancela. 
Polo contrario, vilán, "campesi
no, paisano", recibe un sentido 
despectivo polo meno prezo 
dos burgueses (habitantes dos 
burgos) e nobres, e cortesá, "da
ma da corte, do palacio", pasa a 
ter un sentido totalmente ne
gativo como censura á liberda
de sexual das damas da alta so
ciedade nalgúns países da Euro
pa do século )(VI. 

Nin as palabras nin as linguas 
son seres vivos que nacen, se 
transforman e marren. Son, 
sinxelamente, instrumentos 
creados palas persoas, que as 
utilizan; as transforman ou as 
abandonan. A súa evolución e 
supervivencia depende da von
tade dos homes e mulleres. De
les e delas depende tamén que 
a manipulación interesada da 
linguaxe por motivos políticos 
e ideolóxicos, comerciais e pro
pagandísticos, triunfe e a con
virta en instrumento de opre
sión e non de liberación.+ 
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As desputas para suceder a Pujol acochan a falta de proxect9 político en CiU 

Durán i Lleida abandona o executivo catalán 
por un problema de xerarquia 
-0- B. LAXE 

En CiU están a debater as xe
rarquias internas coa ollada na 
sucesión de Jordi Pujol men
tres, faltos dun verdadeiro pro
xecto político, quen verdadei
ramente está a governar en Ca
talunya é o PP. A demisión de 
Durán i Lleida como consellei
ro da Generalitat é un episódio 
má'is na loita pola sucesión. 
Unió e Durán perderon unha 
batalla, pero a desputa segue. 

Nos ambientes políticos menos 
informados de Catalunya pergún
tanse porque Durán i Lleida re
nunciou a unha consellaria que 
lle proporcionaba unha poderosa 
plataforma de proxeción pública, 
ao incluir, entre outras atribu 
cións, a responsabilidade da polí
tica exterior da Generalitat e as 
relacións co parlamento catalán. 

Secadra é preciso remontarse a 
14 meses atrás, cando Pujol de
signa o seu governo. Daquelas, 
en Coalición Democrática de 
Catalunya teimaron en que Du
rán i Lleida estivese no governo 
para que compartise responsabi
lidades e o desgaste da xestión. 
Pensaban en CDC que Durán 
sempre saira moi ben parado 
porque nunca tivera que mellar
se na acción diária dun governo. 

Durán aceitou pensando que a 
consellaria de Govemación pode
ria ser un bon trinque político e, 
sobretodo, pactou con Pujol un 
equilíbrio na Generalitat que im
pedise que se nomease ao suce
sor do president desde o governo. 

Pero o equilíbrío de poderes ra
chou hai 21 días ao nomear Pu
jol , de xeito unilateral, co apoio 
de CDC, o seu partido, pero coa 
oposición dos seus sócios de
mocristianos, a Artur Mas como 
consel/er en cap. De feíto esta
ba a designar sucesor. 

Durán i Lleida, segundo unha 
persoa que o coñece moi ben, 
está psicoloxicamente convenci
do de que Artur Mas non serve 
para suceder a Pujol , polo que 
non pode colaborar con el e, 
menos, estarás suas ardes. 

Tanto é asi que Durán non asis-

Durán i Ueida vai continuar coa sua "guerra" para suceder a Puiol. 

tiu a nengunha reunión do Exe
cutivo desde que Mas é conse-
1/e r en cap e nen sequer lle 
anunciou a sua demisión. Tan 
só lla comunicou a Jordi Pujol. 

Convencido Durán que non po
dia facer nada desde o governo 
para suceder a Pujol sen por en 
dificuldades o executivo, decidu 
demitir e erosionar a Mas desde 
tora. Na rolda de prensa na que 
anunciou a sua demisión, Durán 
foi claro ao afirmar que o partido 
non se perde ou se gaña até o 
pitido final , incluida a prórroga. 
A batalla pala sucesión a Pujol 
vai seguir e Durán tentou dar un 
aviso de que vai en sério. 

Todo vai seguir o mesmo 

A demisión de Durán prodúcese 
só tres días despois de que Unió 
e Convergencia comezasen as 
negociación sobre un novo pro
tocolo que debe rexer a coali
ción. Unha nova etapa na que os 

democristianos reclaman máis 
poder. Pero uns e outros afirma 
que nen o futuro da coalición nen 
o do governo están en perigo 
con esta saída que, de portas a 
fora, é a principal ·crise na coali
ción nacionalista catalana nos 
seus 22 anos de existéncia. 

Tamén analistas políticos cata
láns, como Miquel Sellares ou 
Jordi Clivillé considera que a de
misión de Durán pode facer cam
biar as cousas. Para eles e outros 
sectores catalanistas o problema 
non é de sucesión, senón de ''fal
ta dun proxecto político en CiU". 

"A onde vai CiU?, pergúntase o 
', fundador de CDC, Sellarás. "A 

realidade é que en CiU están a 
mandar agora os que talaban en 
español cando eran xóvenes, 
porque era máis fino". Oeste 
xeito descreben desde círculos 
próximos a ERC aos novas diri~ 
xentes de CiU , aos que teñen 
por moi pouco catalanistas. 

,fraga, marxista 

1 i 

O economista e ex sindicalista 
Jordi Clivillé considera que o 
"pujolismo transformo~se en ré
x i me. O mesmo governo non 
funciona porque non se atreven 
a tomar decisións por medo a 
contrariar -a Pujol". j 

¡ 

Pero o que máis mole$ta a moi
tos votantes de CiU é que agora 
Pujol dependa totalme~te do PP. 
Afirman que, nun parlamento con 
123 deputados progresistas, ago
ra· mandan 12 deputados da direi
ta española. "Eles son _os que te
ñen a clave política de Catalunya 
e os que teñen maniatada a polí
tica do PP no Estado", afirman to
das as fontes consultadas. Esa 
dependéncia do pp seria a que 
levou a CiU a non seguir avan
zando no camiño da Declaración 
de Barcelona, que "era a única 
via política que tiñan definida". 

Maragall non perdeu o tempo. Hai 
poucos dias anuncíou a posibili
-dade de apresentarlle unha mo
ción de censura a Pujol. Un só 
deputado de CiU que abandona
se a disciplina abondarialle a Ma
ragall para converterse en presi
dent. Para logralo, negociou con 
persoas próximas a Durán i Lleida 
para conseguir o seu apoio. Tra
tariase de que Unió se convertese 
na aza direita do proxecto "trans
versal e catalanista de Maragall", 
segundo fontes do PSC. 

Visto desde Galiza, semella in
verosímil, pero, en Catalunya 
afirmase que non seria tan des
cabalado como parece. Mália 
as posibilidades que se lle 
abren, Maragall tamén está moi 
preocupado cara as próximas 
eleicións autonómicas. Non 
tanto polo que sucede en Cata-
1 unya, senón pola política do 
PSOE no Estado. No PSC con
sideran que un pacto PP-PSOE 
en Euskadi farialle perder toda 
credibilidade catalanista e a op
ción de gañar as eleicións. 
Desde o PSC téimase tamén, 
como adianto da sua política, 
que Pérez Touriño se defina 
claramente por unha entente co 
BNG. Doutro xeito, as suas 
mensaxes en Catalunya nunca 
serán creíbeis, sobre todo por 
Esquerra Republicana de Cata-
1 u nya, formación da que vai 
precisar Maragall. + 

Di Fraga que é xusto que Carrero Blanco se
xa glorificado como vítima do te¡rorismo 
porque, para alén da sua ideoloxia concreta, 
foi un servidor do Estado. 

democrácia· orgánica, precisamente para pre
servar a ldeia Absoluta de España. 

E emprega o marxismo porque Fraga, no fun
do, acredita que no que debemos fixar-nos á 
hora de analisarmos o modo en que está or
ganizada politicamente unha formación so
cial dada é na natureza do Estado e non tan
to na forma de govemo concreta que a tal 
natureza incorpora. 

se corporeizaba a Ideia Absoluta de España · 
naquela altura histórica. O relevante non é 
que Carrero. fose servidor dun govemo que 
negaba radicalmente as liberdades dos cida
dáns e dos pavos que compoñen o Estado. O 
relevante é que Carrero era un servidor da 
ideia intemporal de España. 

Disto infire-se o seguinte: 

Hegelianamente, Fraga considera que ante 
todo está a Ideia, o Estado como eacamación 
do Espirito Absoluto, abstracción ahistó lea, 
estática e, claro, indisolúbel. 

O que non sabe Fraga é que emprega o mar
xismo como ferramenta de análise á hora de 
expurgar a memória de Carrero Blanco, o 
fascista que teimaba en dar continuidade á 

Para Fraga o relevante non é a forma de go
vemo concreta (fascista, totalitária) da Espa
ña de 1973, senón o carácter do Estado (bur
gués · no político-económico, unitarista-opre'
sor na relación coas nació ns negadas) no que 

E por esa vía marxiana Fraga reivindica a 
Carrero Blanco. 

(Fará o próprio o PP a próxima semana no 
Pleno do Congreso cando se submeta a vota
ción unha proposición non de lei para con
denar formalmente o golpe militar faccioso 
de Xullo de 1936?). + 
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O Defensor del Pueblo 
rexeita a visita a Euskadi 
do comisário europeu 
de Direitos Humanos · 

A visita a Euskadi do 
comisário de Direitos 
Humano~ d~ Consello de 
Europa, Alvaro Gil Robles, 
atopou un s~r-prendente 
opositor,_ o /J(efensor del 
Pueblo español Enrique 
Mtigica. A atitude de Múgica_ 
chamou a atención non tanto 
pola sua traxectória como 
polo cárrego que 
desempeña. En Euskadi o 
comis,ário Gil Robles mantivo 
encentras con várias -
persoalidades, entre as que 
se atopaba o alcalde de 
Silbo, portavoces dos 
movimentos pala paz Elkarri, 
Gesto por la Paz e-Foro de 
Ermua, o sindicato da 
Ertzaintza, Eme, e a 
asociación das vítimas 
bascas do terrorismo.+ 

O PP rexeita 
que no pasaporte e o DNI 
figuren 
as línguas autonómicas 

o PP rexeitou no 
Congreso unha iniciativa 
do Parlamento catalán 
para que "os documentos 
estatais de identidade 
entregados no território 
das comunidades 
autónomas que teñan 
unha 'língua oficial distinta 
do castellano deben 
redactarse integramente 
na língua oficial do 
território e en língua 
castellana, por esa orde". 
A oposición lembrou ao 
PP que na pasada 
lexislatura si estaba a 
favor desta posibilidade. 
O PP, pola sua banda, 
comprometeuse a que o 
DNI e o carné de conducir 
se r~dacten en ·castellano 
e na língua da 
comunidade autónoma, 
por esa orde e só a 
solicitude da persoa 
titular.+ 

Multitudinária 
manifestación en Bilbo 
polos direitos dos presos 

Milleiros de persoas 
acudiron o pasado tres de 
Febreiro en Silbo a unha 
manifestación convocada 
palas Xestoras pro-
Am nistia e Koodinaketa 
para exixir o respeito aos 
9ireitos dos presos bascas 
e denunciar a política de 
dispersión que é tan 
custosa para as famílias. 
As fotografías dos 
cincocentos presos da ET A 
apareceron en primeiro 
plano nunha mobilización 
que só contou co apoio dos 
sectores abertzales. Os 
familiares dos presos 
reclamaron intensificar a 
comunicación entre ambas 
bandas dos muros 
penitenciários e lembraron 
que as condenas son de 
privación de liberdade, pero 
non de recorte doutros 
direitos fundamentais. + 
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O governo de Noboa empregou a viol~ncia para substentar a dolarización e os altos prezos 

A revolta indíxena de Ecuador, abafada pola represión policial 
-0. CÉSAR LORENZO GI~ 

Despois de nove dias de feche 
na Universidade Salesiana de 
Quito, os milleiros de indíxe
nas que protestan pola dolari
zación da economia ecuatoria
na e a forte suba dos combus
tíbeis, deron mostras de esgo
tamento. As últimas ofertas do 
presidente Gustavo Noboa pa
ra conseguir unha solución 
negociada estiveron acompa
ñadas do comportamento abu- . 
sivo da policia e dos militares. 

A CONAIE, órgano aglutinador 
dos movimentos índios que pro
testan contra o actual sistema 
económico, pode volver ficar sen 
nengun resultado logo dunha difí
ci I marcha sobre a capital de 
Ecuador. A forte represión policial, 
cun cerco á Universidade Salesia
na incluído, e a impoténcia da 
maioria da povoación, amedrenta
da pola precariedade económica e 
a ameaza dun golpe de estado, 
conseguiron debilitar moito o espí
rito de cámbio da minoria nativa. 

O seu máximo dirixente, Antonio 
Vargas, que adquiriu sona mun
dial cando comandou a revolta 
contra o anterior presidente do 
país, Jamil Mahuad, hai pouco 
máis dun ano, recoñece que a 
situación dos fechados é moi 
complicada. "Ternos connosco 
500 nenas que empezan a sufrir 
problemas de saúde; a represión 
tiroulles confianza a moitos dos 
nosos compañeiros. É a hora de 
chegar a un acordo co governo. 

Os indíxenas levan o peso dunha protesta que atinxe ao futuro da maioria da povoación. 

Isa non significa que desistamos Monetário Internacional e o Ban-
de denunciar a loucura que viví- co Mundial, non solucionou nen-
mos no noso país", explicoulle á gun problema dos existentes bai-
televisión ecuatoriana. xo o padrón do sucre. Os prezos 

As reivindicacións dos indíxenas 
son as mesmas, pasado un ano 
dos acontecimentos que coloca
ron no poder a Noboa, en -boa 
parte grácias a estes. A dolariza
ción, recomendada polo Fundo 

dos bens de primeira necesidade 
experimentaron subas de máis 
do 1 .000 por cento, especial
mente no sector dos combustí
be.is e da alimentación. O paro 
medrou, os umbrais da pobreza 
atínxen cada dia a maior pareen-

Luciano Caveri 

taxe da povoación, ao tempo que 
a explotación infantil, a violéncia 
e as actividades criminais toman· 
maior protagonismo, en estreita 
conivéncia c.oa policia e alguns 
banqueiros, como Alejandro Pe
ñafiel, pendente de extradición 
desde o Estado español. 

Contra todo isto, abandonaron 
as suas casas case 9.000 indí
xenas en dirección a Quito. A re
acción das forzas policiais e mili
tares foi dura, por imposición 
presidencial, temeroso de que a 
história se repetise un ano des
pois e acabase o seu mandato 
do mesmo xeito co que o iniciou. 
Mais a persisténcia das deman
das dos manifestantes alarmou 
os médios de comunicación de 
todo o mundo, que apontan a 
Noboa como o responsábel de 
actuacións contra os direitos hu
manos e incluso contra os inte
reses estranxeiros no país. 

Manueles contra manueles 

A policía matou, desde o início 
da marcha, a máis de 20 perso
as, sobre todo en povoacións 
afastadas de Quito, en opera
cións das que non existen infor
mes oficiais nen confirmación 
da sua existéncia p_or parte do 
Ministério do Interior, ainda que 
a CONAIE soterrou os mortos. 
Ao redor da Universidade Sale
siana ábrese unha enorme trin
cheira de axentes e soldados, 
desta volta pouco solidários coa 
protesta, tal e como pasara na 
caída de Mahuad, na que toma-

, -

'E precisa unha reforma que converta ltália nun Estado federal' 

O Val de Aosta, no Norte de ltália, 
dispón dun Estatuto de Autonomia 
Especial, ainda que a Union Valdotai
ne, propugna maior descentralización 
do Estado. Luciano Caveri, eurodepu-

Que peculiaridades ten o Val 
de Aosta respeito ao resto do 
Estado italiano? 

O Val de Aosta está situada 
exactamente como a Galiza 
dentro do Estado español, no 
noroeste italiano. É unha pe
quena rexión con cen mil habi
tantes, montañosa -ali está o 
Mont Bianc- que conta cun 
Estatuto de Autonomía espe
cial desde 1945. É unha zona 
moi rica, con desenvolvimento 
agrícola e turístico importante 
e, sobre todo, polo aproveita
mento hidroélectrico. Unha das 
exixéncias que se lle fixo ao 
Governo italiano foi a modifica
ción do reparto financieiro. Ho
xendia o 90% da xeración de
sa riqueza baseada na electri
cidade queda para o Val de 
A os ta. 

Na sua orixe a Unión Valdotai
ne nutr:iuse de diferentes parti
dos con diferentes liñas ideo
lóxicas. Hoxe cal é a sua liña? 

Durante a sua história houbo 
alianzas diferentes. Neste mo-

-0. A. ESTÉVEZ 

tado por esta formación e convidado 
en Compostela á recente reunión do 
lntergrupo de Nacións sen Estado, 
asegura nesta entrevista que "os Es
tados non apostan nen pola Europa 

dos Povos, nen pola diversidade lin
güística e cultural". Da sua man, des
cubrimos as características diferen
ciais desta rica rexión do Norte italiano, 
onde a UV é a forza política maioritária. 

mento no Governo de Aosta es
támos aliados coa esquerda, 
pero o principal obxectivo do 
movimento do Val de Aosta é 
unirá sua povoación, para aca
dar unha Asemblea Nacional, 
independentemente das ideolo
xias. 

Cal son esas reformas que 
consideran necesárias no Es
tado italiano? 

Quremos mellorar o noso Estatu
to de Autonomía, estamos cen
trados neste traballo. Queremos 
dignificar o estado das línguas, 
con pequenas modificacións no 
estatuto. Actualmente o francés 
e o italiano teñen unha situación 
igualada no ensino; a nasa loita 
está agora na minoría de tala 
alemana. Ademais ainda vive no 
Val unha minoria que conserva o 
franco-provenzal. A maiores da 
cuestión lingüística, estamos pre
parando unha proposta con ran
go de · leí de reforma do Estado 

~ italiano,tsE'.ria a pErimt edira,fded cara
1 ~ a cons ru1r un s a o· e era . 

~ Dentro da. rexión, conseguimos 
< un 54% d~ votos para o Parla-

ra protagonismo un coronel, Lu
cio Gutiérrez, que considerou os 
índios como os seus irmáns. 

Hoxendia, Gustavo Noboa sou
bo poñer a milícia contra a CO
NAIE. Aínda que a maioria dos 
soldados son de orixe indíxena 
e a sua extracción social é moi 
baixa, o governo encirrounos 
contra a protesta permitíndolle 
certos priviléxios, dentro da pre
cariedade, que lles dan aos ofi
ciais médios a ilusión de seren 
superiores aos seus compatrio
tas de raza. 

Nas ruas próximas á Universi
dade, tal e como explica o xor
nalista Kintto Lucas , os solda
dos berran através dos megáfo
nos, insultando os fechados co 
nome de manueles, nome ofen
sivo que se usa contra os nati
vos. Grácias ao permiso das au
toridades políticas, a policia im
pede calquera entrada no edifí
cio e requisan toda a comida, 
utilizándoa logo para o seu con
sumo particular ou para vendela 
no mercado negro. 

Para o pasado Mércores, 7 de 
Febreiro, estaba prevista unha 
reunión entre o governo e os fe
chados. Posibelmente, Noboa 
aceptará, a cámbio do fin da 
protesta, certas axudas para a 
compra de gas e a subvención 
para as cooperativas agrícolas 
campesiñas. Arestora, o cansa
zo de Vargas e os milleiros de 
índios é demasiado como para 
resistir moito tempo máis. + 

mento ital iano, e nas eleicións 
rexionais, un 42%. 

Estados egoistas 

Como analisa o seu partido o 
papel do Comité das Rexións 
da UE? 

Ten unha función limitada de 
antemán, que consideramos ne
cesário relanzar. Pero ademais 
hai que dotar a Europa dunha 
Constitución europea, que reco
ñeza os direitos nacionais. Este 
é un dos obxectivos prioritários 
de traballo do lntergrupo de Na
cións sen Estado. Esta constitu
ción ten que servir de garantía 
para que ninguén poda pasar 
por riba dun Estatuto como o 
que rexe o Val de Aosta, que 
nengun Estado poda botalo 
abaixo. Neste momento os esta
dos son egoístas e non apostan 
pola Europa dos Povos, como 
se amosou no último Cúmio de 
Niza, non se ten en conta o que 
pensan os europeus. 

Por que é importante para a 
UV estar integrado no lntergru
po das nacións sen Estado? 

Un exemplo, na reunión de 
Compostela formúlase un diálo
go imposíbel nos órganos de 
Bruxelas. A existéncia do lnter
grupo produce o diálogo entre 
as nacións sen Estado, pero ta
mén a amizade e o coñece
mento das diferentes culturas, 
máis alá do estritamente políti
co. O problema é que os en
contros non se limiten ás elites 
políticas, senón que nos ache
guen aos cidadáns. + 
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O novo primeiro ministro négase a talar cos palestinianos se non cesa a intifada que el mesmo 
provocara 

Sharon quer conservar as colónias nos territórios 
ocupado e volver un 50% menos do que oferecia Barak 
*G.L. 

Ariel Sharon di que se pode 
obrigar aos palestinos a asi
n ar outra clase de acordo. 
Arrasou nas eleicións de Isra
el con esta promesa, o que 
significa na realidade rebaixar 
as condicións do plano de 
Clinton e Barak para Palesti
na. Para a cidadania palesti
niana e para todos os árabes, 
o governo do carniceiro de 
Sabra e Chatila só poderá 
combaterse con máis intifada. 

Golda Meir xuraba que se suici
daría se algun día Aríel Sharon 
chegaba a governar. A ca-funda
dora do Estado de Israel, nacida 
na Ucraína, queria construir a te
rra prometida a partir das coope
rativas agrícolas (kibutzim) que 
publicitaban en todo o mundo un 
ideal socialista para os territórios 
da colonización británica de Pa
lestina. Sharon tamén vivía nun
ha destas granxas colectivas fun
dacionais pero desconfiaba abso
lutamente das virtudes comunis
tas e organizou unha das primei
ras bandas armadas para de
fenderse dos beduinos que che
gaban a reclamar as suas terras. 
Na primeira guerra de 1948 gaña 
sona de cruel , fanático, impulsi
vo, incontrolábel. Na matanza de 
Xordánia de 1953 o exército quer 
prescindir del coma Estados Uni
dos se libraba do tenente Calley 
en Vietnam, a guerra parece xus
ta cando se purga a un asasino. 

Ariel Sharon burlouse sempre 
da utopia da construción pacífi
ca de Israel , sobre todo nas 
costas do Mapai , a formación 
social-demócrata de Golda, da 
que naceria o partido laborista 
despois de anexionarse outros 
dous partidos socialistas. O 
tempo foille dando a razón e os 
socialistas reclamaban unha e 
outra vez aos militaristas coma 
Sharon para a política de fron
teira queimada con Xordánia, 
para a Guerra de Suez e para a 
Guerra de 1967, alcumada por 
Tel Aviv Guerra dos Seis Días. 

Sharon probaba que sen proxec
to imperialista sobre Palestina, 
Síria e Xordania, non se daria a 
colaboración imprescindíbel dos 
Estados Unidos nen o secuestro 
da ONU en Oriente Próximo a 
benefício duradeiro do saqueo 
petroleiro, con enormes rendas 
polos servizos prestados. Probou 
que podia asasinar máis de 2.000 
refuxiados palestinos nos campa
mentos de Sabra e Chatila, ao pé 
de Beírut (1982), coa axuda dos 
mercenarios da Falanxe libanesa, 
e desafiar a condena interna
cional. Sharon dimiteu daquela 
como responsábel do exército 
pero ninguén se escandalizou 
porque seguise senda ministro no 
Governo de Tel Aviv. 

Barak 
indulxente con Sharon 

O xeneral Ehud Barak non foi 
asasinado coma o xeneral Rabin 
(dinque pala xente de Sharon) 
porque nunca chegou a deter a 
política de ocupación de terras en 

Sharon entrou co exército na esplanada das mesquitas e provocou a nova intifada. 

Gaza e na ribeira Oeste do Xor
dán. Nen sequer foi terminante a 
sua condena a Sharon por invadir 
a Praza do Templo, o lugar sim
bólico do Islam en Xerusalem, e 
disparar a nova lntifada que xa 
custou catrocentas vidas. O xe
neral Sharon simplifica asi un 
anaco máis a imaxe externa dun
ha opinión pública dividida entre 
os militaristas puros e os partida
rios de construir a convivéncia. 
Golda Meir teria algo que dicer 
sobre a rede dos kibutzim suplan
tada por unha próspera industria 

de armamento, sobre a que ali
menta un dos sistemas de acu
mulación máis feroces do mundo. 

Pouca diferéncia hai entre as últi
mas ofertas do governo do Xene
ral Barak aos palestinianos e un 
saldo dos acordos de Oslo: dividir 
Xerusalem, coa concesión de 
mantera Praza do Tempo baixo 
control árabe; recoñecer o gover
no palestiniano da Beira Oeste 
do Rio Xordán, a agrupación das 
colonias sionistas dentro da auto
nomía palestiniana e o abandono 

CÉSAR LORENZO 

Os números dos ricos xa 
non son tan secretos 

Un grupo de hackers (piratas informáticos) detractores do camiño 
actual da mundialización fixéroµse cos dados da maioria dos partici, 
pantes do Foro de Davos, incluídos os números secretos das suas tar, 
xetas de .crédito. A medida, meramente simbólica -os ladróns envia, 
ron esa información a un xomal suízo- explica perfectamente cal é 
a via das reivindicacións do século XXI. lllados fara da muralla dos 
grandes meios de comunicación que incluso controlan a intemet, os 
expertos na Rede que non aceitan as actuais regras _do xogo deixan a 
sua marca, como se fosen un novo Arsenio Lupin que coloca unha 
luva branca nos cofres das suas millonárias vítimas. · 

Arestora, os danos da máquina botan pestes pola•boca. Otitra vez, per, 
deron xogando na casa co seu próprio balón e mellar equipa. N un cú, 
mio no · que sempre é estrela o comércio electrónico senta coma un 
corte de dixestión que todo o mundo saiba que non están' seguros nen 
os códigos dos donos do aparello. Como para s~ .fi8.{. está ~-s~ ·Ilegócio. • 

de Gaza. Ora a vista do que ate
rece Sharon, a proposta de Barak 
só pode ser un adiamento máis 
para que o governo texano de 
Bush (os grupos de presión pe
troleiros que fixeran a Guerra do 
Golfo) teña tempo de asimilar a 
nova versión do Plano de Paz. 
Sharon di que só volverá un 42% 
dos territórios ocupados no 67 na 
Beira Oeste do Xordán, o que os 
palestinianos recusan chamar 
Cisxordánia, como impoñen den
de hai anos as axéncias nortea
mericanas; mantén as colónias e 
di que os refuxiados palestinia
nos poderian montar choupanas 
no deserto do Neguev. 

Sharon fai desaparecer eleitoral
mente aós laboristas e gaña en
tre outras causas unha xenerosa 
amnistía dentro dos sistemas de 
información occidentais: a penas 
se lembra o seu pasado criminal 
e Xordánia, en Sabra e Chatila e 
na Guerra do 67: Agora é ultrana
cionalista, e dinque ven govemar 
un home autoritário que non se 
vai sentar na mesa de nego
ciación coa Autoridade Palesti
niana até que non suspenda a in
tifada a que el mesmo plantara 
lume. Como ten sucedido en oca
sións críticas denanteriore_s, o 
partido Laborista aparece dispos
to a governar co Likud de Sha
ron. A absteción de máis do 40% 
do eleitorado parece nor:i preocu
par a UE nen a Estados -Unidos 
como síntoma dunha sociedade. 
a cada mais militarizada.+ 
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Novas probas 
incriminan a Pinochet 
na caravana da morte 

Unha documentación 
oficial do Exército chileno 
inédita deica o momento e 
difundida o pasado 
Mércores sete de Febreíro 
oferece dados reveladores 
que implican ao ex ditador 
Augusto Pinochet na 
represión tras o golpe de 
Estado de Setembro de 
1973. Os documentos · 
indican que Pinochet non 
só coñecia as actividades 
ilegais relacionadas coa 
caravana da marte, senón 
que ordenou ás 
autoridades non investigar 
nen castigar aos culpábeis. 
A caravana da morte 
consistiu na posta en 
marcha dun tristemente 
célebre comboio 
paramilitar que en 1973 
secuestrou a máis de 
oitenta persoas ao longo 
dun itinerário até o Norte 
do país, onde asasinou aos 
reféns.+ 

Condenado un dos libios 
acusado do atentado 
do caso Lockerbie 

Un tribunal británico 
fallou en Holanda o xuízo 
polo caso Lockerbie e 
condenou ao axente 
secreto libio Abdel 
Basset _al Megrahi a un ha 
pena de cadea perpétua 
por colocar unha bomba 
que explotou en 1988 nun 
avión da Pan-Am cando 
sobrevoaba a localidade 
escocesa de Lockerbie. 
No atentado morreron 
270 persoas e o mesmo 
motivou un embargo 
contra Líbia. O outro 
acusado, Amin Jalifa al 
Fahima, resultou absolto. 
Mentres o avogado das 
vítimas pretende 
reclamar unha 
indenización a Líbia, as 
autoridades deste país 
non só rexeitaron pagala, 
senón que afirmaron que 
hai probas que 
demostran a inocéncia 
do condenado.+ 

A UNrrA derruba 
un avión angolano 

A Unidade Nacional para 
Independencia Total de 
Angola, UNITA, reivindicou 
ter derrubado un avión do 
Exército angolano o 
pasado Xoves un de 
Febreíro cando o aparello 
se aproximaba ao 
aeroporto de Luena, capital 
da província oriental de 
Moxico. Na acción
morreron 22 militares. A 
guerrilla ultradireitista 
UNITA, dirixida por Jonas 
Savimbi, continua as 
hostilidades contra o 
governo democraticamente 
eleito de José Eduardo dos 
Santos, do Movimento pela 
Libertagao de Angola, 
organización que 
abondonou os postulados 
marxistas e que se emarca 
políticamente dentro da 
social-democrácia. + 
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Secularización e 
liberdade relixiosa 
Uns números atrás, Celso X. Ló
pez fai unha análise histórica do 
proceso secularizante seguido 
pala sociedade ocidental desde o 
protestantismo até os nasos días. 
Muí habilmen-
te, o autor ten-
ta apresentar-
nos º trinómio Mui habilmente, 
ateismo-secu-
larización-lai- o autor tenta 
cismo como apresentarnos o 
sinónimo de 
evolución e trinómio 
progreso, con
frontado co ar
caísmo do fei
to relixioso. 
Para min, que 
son un crente 
convencido da 
existéncia 
dunha Entida
d e Criadora 
deste imenso 

ateismo-
secularización· 
laicismo como 
sinónimo de 
evolución e 
progreso, 
confrontado co 

u ni verso no arcaismo do 
que vivemos, feito relixioso. 
non podo con-
siderar o ateis-
m o actual 
máis que coma un erro fatal, un
ha involución sen retorno cara 
aqueles tempos ancestrais e 
arrelixiosos dos nasos devancei
ros simiescos. López-Pazos che
ga mesmo a criticar a ridícula 
aportación que ANT fai ao tema 
relixioso no seu apartado Meu 
Santo, Miña Sanüña, consideran
do que calquer referéncia ao 
Alén, ainda que so far de pasada, 
representa un atentado contra a 
pureza imaculada do sacrosanto 
ateísmo moderno. Sacrosanto, 
pois diso se trata precisamente, 
de divinizar unha nova relixión: o 
ateísmo, alicerzado nunha moral 
materialista falsamente funda
mentada nun empirismo científico 
que ainda non foi quen de defe
nestrar, con probas empíricas, a 
existéncia certa do Criador. Con
tra todo o exposto, eu propoño o 
respeito á liberdade de concien
cia individual, social e tamén xor
nalfstica. ANT e outros xornais 
de esquerda ou direita deben re
flectir a realidade da conciéncia 
social, que é plural, e rexeitar a 
nova ditadura ateísta que afoga a 
liberdade espiritual do home, 
abocándoo a un materialismo he
donista valeiro de contido que 
non dá, nen nunca dará, resposta 
ás necesidades vitais do home.• 

FRANcrsco X. V1cAR1u GoA 
VICARIUS@TERRA.ES 

Pola Europa 
dos Soberanos 

"A persoa do Rei é inviolable e non está 
suxeita a responsabilidade"_ 
Art. 56.3 da Constitución Española 

Desde que o Tribunal dos Direitos 
Humanos de Estrasburgo admitiu 
a trámite, aló polo ano 94, a de
manda do cuñado do Rei de Es
paña -Constantino de Grécia- so
bre a titularidade particular do pa
trimónio da desaparecida institu
ción monárquica grega, moitos 
caimos na canta de que estes 
simpáticos personaxes de sangue 
azul tamen teñen unha cara hu
mana. Como diria ~a miña avoa: 
"Pero que cariña teñen!". Sen em
bargo, que un ser tocado pola grá
cia divina petase na porta de tan 
alto tribunal causou daquela certa 
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Suso Sanmartin 

surpresa, sobre todo nos ambien
tes máis cortesáns: pero que cara
lla fai un rei, que está por riba da 
lei dos mortais, demandando 
atención xurídica da institución 
que a nível mundial se ocupa dos 
Direitos ... Humanos? Que descré
dito para as monarquías·! Pero axi
ña a surpresa tornou coriosidade: 
que atrocidade 
se cometeu 
con el? Que 
grandes sofre
mentos pade
ce u? Soube
mos que, por 
xogar aos sol
dadiños, fora 
destronado. 
Pobriño, que 
grande desgrá
c i a! Por isto, 
despois de 
seis anos de 
longas e sesu-
das delibera-
cións, tan ho-

A Europa do 
século XXI será 
gloriosa e 
novamentea 
dos Soberanos, 
pero esta vez 
con toda xustiza. 

' .t 
~A fAMILIAPITA" 

co 

F- fRANGO {vvl~~to) 
CARMENlillQ 

O CAPOM DEVILALVA 

JAIME PITA ~rta-mz) 

ili~RtHNTE~!!! 

fória este fallo que até se van á 
Patagonia a limpar retretes para . 
que non haxa dúbidas da sua no
va condición de seres humanos.+ 

TEOTONIO DE BRACARA 
(Foz) 

Non fun coas vacas 
A Jara e Noé das laceiras, 
Va/entes! 

Non, eu non fun coas vacas de 
neno, mais cando puden voltei a 

Teoria do 

nacionalismo 
galego 
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casa onde naceu meu pai na per-
cura do vello, o neno e o cantar 
que decían "Fuxan os Ventos". 
T opeime co vello enchufado á te-
levisión despois de vender os. e.ar-
ballos para plantar piñeiros e mer-
carlle un coche ao rapaz. O neno 
marchara para a vila ou a cidade, 
tiña móbil e talaba castelán, e o 
cantar só se escoitaba o dos gri-
tos no verán mergullado coas 
cancións da Tamara no "Luar". 

A Aldea ficaba arrasada, o man-
te queimado, o rio estragado e o 
lixo espallado mesmo a carón 
das casas e pergunteime de 
quen era a culpa. Cheguei até 
pensar que tamén erades vós 
culpábeis, os que orgullosos de 
ser labregos se ancoran nun pa-
raiso perdido da sua infáncia e 
despois de mirarnos ao longo 
do tempo por enriba do ombrei-
ro ensinándonos o seu pedigrí, 
viven hoxe na vila ou na cidade. 

A culpa tamén era dos "mil-mu-
chas" que endeusaron o labrego 
e calaron ·cando as concentra-
cións parcelárias, calaron no dra-
mático troco dunha agricultura de 
harmonía coa terra a un agro 
desnaturalizado invadido por 
aduvos herbicidas, fertilizantes ... 

A culpa tamén era dos naciona-
listas do meu pavo que se indig-
nan porque na vila os cristais dos 
vasos fiquen ensuxando as ruas 
e se amasan silandeiros cando 
van montar dúcias de aero-xera-
dores na Serra do Faro, cando 
inzan de eucaliptos o castro de 
Paderne, cando pausan as mini-
centrais nas fauces do Buba.I ou 
cando asfaltan os carreiros anti-
gos, todo por uns poucos votos. 

En fin, hoxe estou na aldea on-
de naceron Alba, Brais e agora 
Martiño e só lles pido que den-
tro de cincuenta anos non pre-

nesto e digno tribunal -orgullo da 
condición humana-, fallou a seu 
favor ... e en contra do pavo grego 
(aquel que un dia ousara descu
brir a democrácia). Comprensíbel. 
Como se atreven os plebeos a 
violar a figura de todo un rei? Co
mo se lle pode facer rabexar da
quel xeito? O povo grego non po
día quedar impune diante de ta
maño crime á humanidade. Por fin 
se fixo xustiza! Agora só queda 
que, responsabelmente, se apli
que xurisprudéncia: que o tribunal 
dos Direitos Humanos restitua aos 

i ¡otoio bklnoo 

1 'X~an~ 
1 

e .za &Jki J-o-~ 1 
1 j7AA~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Petición do 1 
1 fundador-do Partido 
1 Popúlar a José Maria 
1 Aznar: que bote 1 
1 unha man a estas 
1 tierras modestas y 
1 periféricas pero 1 
1 honestas y leales. A 
-1 descripción do País 
1 coma un criado ben 1 
1 mandado, formará 
1 parte dá filósofia da 
1 auto-identificación? 1 
1 
1 
1 'Descubre la nueva 1 
1 COPE''. Todos .os 
1 camiños aparecen 
1 invadidos con este 1 
1 anúncio grande 
1 coma unha casa. A 
1 emisora dos bispós 1 
1 tivera a finais dos 70 
1 programas e 

· herdeiros do Zar Nicolás, de Luis 
XVI, de Víctor Manuel de ltália, de 
Federico de Prusia, de Manuel de 
Portugal... e galvanice ás casas 
reais de Inglaterra, Bélxica, Espa
ña ... Oeste xeito Europa entrará 
no novo milénio como Deus man
da, e corrobora o Tribunal de Es
trasburgo. 

Quen dixo que a Europa do sé
culo xx1 será a Europa dos Pa
vos ou non será? A Europa do 
século xx1 será gloriosa e nova
mente a dos Soberanos, pero 
esta vez con toda xustiza. 

c:J aliceroe teórico do 1;1oso 
discurso na e ion a lista . 

Postdata: as casas reais europe
as están a festexar con tanta eu-

...... 
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1 notici.ários feitos 
1 desde aqui. Despois 
: -enchufaron coa 
1 emisora de Madrid e 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

prescindiron das 
redaccións que 
talaban galega. Que 
máis ternos que 
descobrer? 

As obras de 
ampliación do porto 
de Vilagarcia 
deixaran sen area a 
praia Compostela. 
Ao altísimo prezo do 
aterramento ciclópeo 
debe sumarse o que 
custou recuperar o 
areal derramado. 

Obra xigantesca 
de recheo do mar 
que vai dar por fin o 
seu froito: a 
instalación dun 
enorme McDonalds 
sobre o peirao. As 
minchas, ameixas, 
navallas e fanecas 
fosilizados por 

1 toneladas de entullo, 
remexen 
alporizadas. 

O lourido areal de 
Sanxenxo tamén 
ficara en pedras e 
cascallo. Agora 
queren estragar a 
samieira sulagada 
de Soavela, fan rica 
.en peixes, para 
reconstruir a praia 

: derramada. A este 
1 atentado contra a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

natureza danlle o 
neme de prioridade 
turística.+ 
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suman de ter vivido na aldea 
despois de abandonala, só lles 
pido que loiten desde a aldea 
pala aldea ainda que sexan pro
bas. Que eu poida ser un dos 
vellos e o cantar sexa o dos tei
xos, acivros, sobreiras ou carba
llos medrando en Garabelos. + 

ANXO MOURE MOSQUEIRA 
( 0 -IANT ADA) 

Duas liñas 
para a investigación 
biomédica 
Nas últimas semanas saltaron 
aos titulares duas novas, apa
rentemente ligadas, máis diame
tralmente apostas en realidade 
en relación ao presente e futuro 
da investigación biomédica, con 
sérias consecuéncias para seres 
humanos e animais. 

Por unha parte, era anunciada a 
criación do primeiro símio transxé
nico "Andi". As suas células portan 
un xen extra, o característico do 
briño dunha medusa. Este feito 
pon de manifesto como unha das 
principais ameazas para a vida e 
o benestar dos símios é a sua utili
zación en experimentos tan caren
tes de lóxica como de ética. 

Estes animais son criados lonxe 
dos seus espazos naturais ou ca
zados neles. As terríbei_s condi
cións po seu transporte,_ en gaio
las reducidas, unida á imensa an
gúria que padecen uns seres que 
durante toda sua vida permanece
ron en liberdade, fai que só unha 
parte dos que son embarcados 
sobreviva á longuísima viaxe. No 
caso dos chimpancés, estímase 
que por cada un que chega ao la
boratório cáusase a marte a ou
tros dez, comezando pala sua nai, 
pois habitualmente o seu método 
de caza é matando a esta para fi
car coa cria indefensa. E este é un 
negócio que move moitos intere
ses (precisamente o mes pasado· 
acabamos de lembrar o 15 aniver
sário do asasinato a mans do tráfi-
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co de animais da primatóloga 
Dian Fossey, cuxa denúncia imor
talizara a tita Gorilas na Néboa) 

Os experimentos que padecen es
tes animais son do máis variado. 
Desde a introdución de micro
chips no seu cerebro ao envelena
mento con químicos á sL:Jbstitución 
das suas nais por máquinas que 
os agreden para observar a sua 
reacción. Compre destacar aqui 
especialmente o seu uso para ex
perimentación en matéria de xe
notransplantes (transplantación de 
órganos doutros animais a huma
nos), tanto polo feito de que esta 
se estexa a levar a cabo precisa
mente no Hospital Juan Canaleja 
da Coruña como pala sua acu
ciante actualidade polos sérios ris
cos ligados a ela. Como foi posta 
de manifesto polo doutor Robin 
Weiss (do Instituto para a Investi
gación do Cancro de London), 
non só os sérios problemas de re
xeitamento fan dubidosas as suas 
posibilidades de éxito ~ que le
vou á empresa británica lmutran_ a 
alterar parcos con material xenéti
co humano- senón que existirán 
enormes riscos difícilmente salvá
beis, que, ao existir determinado 
vírus portador por outras espécies 
-como se denunciou no caso do 
PERV (retrovírus de orixe porci
na)- para os que careceríamos de 
defensa, podéndose desencadear 
epidémias a grande escala como 
no caso do SIDA. 

Por outra parte, no Reino Unido 
saltaba á luz unha notícia de signo 
completamente contrário; a apro
bación da autorización para poder 
emprender a experimentación con 
embrións humanos para a ·obten
ción de tecidos. A técnica consiste 

- en introducir en óvulos o núcleo 
extraído de células humanas, para 
entón a partir do embrión desen
volver células nais coas, que polo 
seu carácter pluripotencial, desen
volver cultivos de distintos tipos de 
tecidos humanos (muscular, óseo, 
neuronal, etc) . Estas investiga
cions poderian tamén apontar nun 

- futuro a cobrir os obxectivos atri
buídos á xenotransplantación me
diante o cultivo de órganos, dun 

modo libre non só de todos os sé
rios riscos implicados nesta se 
non asi mesma da sua inaceitábel 
crueldade.+ 

LIBERACIÓN ANIMAL 
- (VIGO) 

Que facer 
coa carne tola 
Recoñezamos que nos tempos 
que transcorren é difícil tomar 
decisións e que por riba os cida
dáns non tacemos nada para fa
cilitar as funcións próprias dos 
governantes, elexidos libremen
te mediante o voto. 

E claro, pastos a pensar mal, até 
podiamos deducir que son maus e 
non merecen, pero .... non, a ver
dade é que son o melloriño que 
ternos e a xente que tan só se de
dica a criticar tiña que poñerse no 
seu lugar para entender o que 
costa decidir co suor da fronte. 

Por iso, e desde esta humilde 
tribuna, quera enviar unha men
saxe de solidariedade e de paso 
uns pequenos consellos. 

Digo eu que podiamos utilizar 
esos pequenos excedentes de 
carne de gando vacun para 
mandárllela a esas pobres cria
turas que permanecen illados 
totalmente do progreso, consti
tuíndose desta forma un inter
cámbio de alimentación , senda 
a deles carnal e para nós espiri
tual. Claro que podiamos utilizar 

FE DE ERROS 

No A Nosa Terra da semana 
pasada (número 972 do 1 de 
Febreiro) , na sección A Rede 
da páxina 39, atribúese erro
neamente á paxina electróni
ca musical Altofalante o en
derezo http://altofalante.com, 
cando o enderezo correcto é 
http://altofalante.net. + 
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· desa carne· que non ten nengun 
problema, xa sabedes ...... esa 
que teri algun que outro prión. 
Desta forma podíamos acabar 
coa pobreza do terceiro mundo 
dunhatallada, non? 

E xa postas a suxerir, en vez de 
detelos cando chegan nas pate
ras, podiámolos esperar cuns 
pinchos de churrasco para que 
empecen a saborear os fabulo
sos zumes da modernidade, pa
ra invítalos, posteriormente, a re- _ 
tomar o camiño de volta (perfec
tamente escoltados, claro) coas 
suas barcazas 
cheas de su-
culentas vian-
das cárnic?s. Cando chegan 
E xa por non nas pateras, 
cansar máis os 
que tan va- podiámolos 
lentemente re-
xen os nasos 
destinos , su
xeriria a posibi
lidade de que 
se levaran ao 
señor Pita. De
bemos ter en 
conta que es
tas pobres 
criaturas ás 
que irnos axu
dar non están 
acostumadas 
a inxerir gran-

esperar cuns 
pinchos de 
churrasco para 
que empecen a 
saborearos 
fabulosos 
zumesda 
modernidade. 

des cantidades de alimento, e no 
caso en que teñamos que eliminar 
algun que outro excedente carnal, 
a persoa que con máis capacida
de para cumprimentar tal fin é a 
mencionada, unha vez comproba
do o grande dinamismo que de
mostrou en achegadas datas na 
loábel defensa dun tema no que 
nos podemos considerar, con moi
to orgullo, pioneiros en Europa. 

Por certo, para manternos infor
mados creo que deberíamos uti-
1 izar a calquer profesional da 
CRTVG para poder empaparnos 
dunha nutrida consecución de 
impactos noticiários limpos, cla
ros e sobre todo plurais. • 

UXIO SOUTO 

A NO: 

r 
e 
So: 
ce1 
Ga 
ne: 
Co 
est 
tOI 

ne 
an1 
ñe1 
ex· 
qu 
reél 

qu 
pr1 

Vá 
gn 
qu 
ba: 
m~ 

grc 
fis1 
cai 
a c 
Tr 
últ 
do 
so 
ce 
pr1 
de 
qu 
de 
est 

"} 

pe 
es1 
qu 
a• 

ca 
irn 
t i 

o 
fi 1 

pa 
d 

Ni 
a 

l: 
o 
irr 
ll 
se 
de 

re 
ai.: 
le1 
ne 
XE 

sa 
rá 
lo 

e 
p~ 

ví 
m 
ca 
se 
ql 

dt 
dt 
as 
er 



)01 

JU[l 
~sa 

ón. 
oar 
1do 

de 
ite
ms 
~ue 
JI o
pa
re- . 

'ec
o as 

n 

!. 

~ no 

linar 
rnal, 
~ida-
é a 

:Jba-
de

; na 
que 
moi-

1for
; uti-
1 da 
rnos 
i de 
cla-

UTO 

A NOSA TERRA 

·.Guieiro··. 
CULTURAL Nº 973 

Vári Caramés conxela 
máis de cen instantes da sua vida 
O CGAC abre unha mostra retrospectiva do fotógrafo 
-0- CARME VIDAL 

Soa jazz na mostra de máis de 
cen fotografías que o Centro 
Galego de Arte Contemporá, 
nea ten aberta na sua sede de 
Compostela. Soa jazz como no 
estúdio de Vári Caramés, o au
tor desa colección de instantá
neas que dan conta de vinte 
anos da sua vida. O autor. reco, 
ñece a sua biografia nas imaxes 
expostas. Naqueles instantes 
que el conxela, cando inventa o 
real en cada disparo e capta ca}, 
quer momento cotiá que o sor, 
prende nun lugar inesperado. 

Vári Caramés comezou na foto
grafia cando tiña arredor de 
quince anos. Non é esa, sen em
bargo, a data que el escolle para 
marcar o eus inícios de fotó
grafo. Fala de vinte anos na pro
f¡ ión, e na arte, porque é entón 
cando comeza "en sério a ordear 
a capacidad e de observación". 
Traballos desees vince anos do 
último gañador do prémio Ksa
do da Depuración da Coruña 
son os que se poden ve r no 
CGAC, e na mostra apréciase o 
proxecto que o autor mantén 
despois daq uel momento no 
que, ao seu dicer, comezou a or
dear a mirada. Obsérvase asi, o 
estilo próprio de Vári Cararnés. 

N n disimula o fi tógrafo a carga 
autob i grá fica q ue t n a ua 
obra. Tampouco agocha qu no 
CGAC e atopa di an te dun 
irn ns album privado que reco-
11 a sua fi rma de r e mo trar
se. "A miña vida non ten segre
dos. G ústarne a auga e as pisci
nas e están nas fotos. Aparecen 
refl exados instantes persoais 
ainda que sexa o ollo quen se
leccion e sempre. Non invento 
nada pero recoñezo a miña tra
xectória vital pola que van pa
sando os anos. O tempo é impa
rábel pero eu consigo conxela
lo", explica o fotógrafo. 

, Con marca de autor 

Para el, a fotografía é "como un 
vício" co que disfruta, unha for
ma de expresarse e de converter 
cada dia nunha aventura, cando 
se deixa sorprender coas imaxes 
que capta co seu obxectivo. Dei
xa ver Vári Caramés a sua man 
de autor, a visión particular que 
deita en cada unha das obras 
asinadas polo seu nome e, nese 
entender a fotografía como arte, 

compLácese que o Centro Gale
ga de Arte Con temporánea abra 
as portas a un producto do noso 
tempo que, como fixo debater 
aos teóricos, se pode reproducir 
tecnicamente. "A fotografía é a 
nena pequena das artes con cen
to e poucos anos, mentres que a 
pintura existe desde as cavas de 
A ltamira. Agora está ubicándo
se no lugar que lle corresponde. 

En Fráncia hai museos especiali
zados en fotografía e existe un 
mercado grande. Aqui estamos 
agora espabilando porque non se 
lle pode dar as costas a algo tan 
contemporáneo e inevitábel 
cando estamos a falar na chama
da era dixital. Fotografía en gre
go significa debuxar con lus e eu 
emprego a cámara como se fose 
unha paleta", anota Vári Cara-

més. Abonda visitar a sua mos
tra para decatarse da homenaxe 
que en cerras obras fai aos pin
tores impresionistas e aos gran
des acuarelistas. 

Pintura, pois, pero tamén cine
ma e poesia están presentes no 
traballo de Caramés. "A fotogra
fía relaciónase coa literatura 
porque reflexa tamén momentos 
poéticos, unha foto destila un 
poema ou unha pequena nove
la" defende. Na mostra retros
pectiva sumou todos os capítu
los para dar lugar a un grande 
romance, ou os vagóns para 
compoñer un grande tren, na 
metáfora que el mesmo empre
ga. Pero pode, a tal altura, poñer 
en comunicación os vagóns -as 
distintas séries fotográficas- pro
movendo novas composicións 
que traspasan o tempo e deixan
do unha vez máis á vista aquela 
marca de autor que o identifica. 

Maiormente en branca e negro, 
a mostra ábrese con grandes foto
grafias de intensas cores, técnica 
que Vári Caramés comezou a 
empregar hai uns anos case como 
terápia de reflexión persoal, can
do sentiu a necesidade de respirar 
forte e sair da "etapa cincenta" 
na que entón, segun di, vivía. 
Afirma que experimentou coa 
cor para ser honesto consigo 
mesmo, porque tiña qu'e facelo 
senón rebentaba e por unhas ga
nas imensas que tiña de respirar. 
Non sabe agora se continuará na 
cor. Vári Caramés responde ao 
lema de "deixarse levar e sor
prender" e está asi á espera de co
mo se conduza de novo o cami
ño. Mentres, móstrase satisfeito· 
da exposición retrospectiva que é 
a sua própria vida e na que tei
mou para que soase música am -
biental do seu gasto. Por iso es
cóitase jazz na mostra de Vári 
Caramés do CGAC. • 

Retratos 
de vacas 
~ RAMIRO FONTE 

~pre que pasaba por <liante, nin 
sequera me detiña a contemplalas. ÁB 
veces; unha ollada de esguello; outras 
un pensamento "xa están aí'', era todo 
o que de min obtiñan as vacas que 
pintou un holandés chamado Aelbert 
Cuyps, cando me acopaba, por azar, 
cos 5eus cadros, buscando outros ca
dros doutros mestres. Pero esta mañá 
( conmemorá.base por vez primeira o 
día do Holocausto, e vendo que non 
había actos nas rúas, adentreime nas 
salas da National) os meus pasos perdi
dos leváronme ós cadros de Cuyps e, 
por vez prirneira, demoreime neles, lin 
toda a literatura explicativa, e incluso 
sentei para fixalos mellar na miña me
moria. O xénero dos retratos das vacas, 
parece que o creou este pintor do :xvrn. 
Logo continuárono moitos e veu de
sembocar ( eis a razón do meu prexuí
z.o) en tant:Jt6 reproduccións de moble
ría. Pero eu estaba trabucado. O 
protagonismo que as vaquiñas atinxen 
nos cadros de Cuys é toda unha lec
ción de cómo os xéneros pictóricos se 
superpoñen uns por enriba dos outros. 
Son cadros de paisaxe ( ó fondo debú
xanse as torres e as casas dunha cidade 
holandesa) pero as vacas está aí como 
animal profundamente humano. É esa 
memoria que os galegos, por exemplo, 
compartimos con tódalas nacións ru
rais da vella Europa. Non interesa nin 
a paisaxe, nin as figuras dos campesi
ños que, cando aparecen, fican empe
quenecidos polos mamíferos. O que 
interesan son as vaquiñas, que folgan, 
deitadas na herba, que concitan a o lia
da do espectador, cómplices, serenas, 
cos seus ollas húmidos. Non fan nada, 
descansan. T eñen nos cadros deste 
Cuys a mesma: dignidade coa que os 
pintores invisten os poderosos pero, a . 
diferencia daquela, é unha dignidade 
verídica. 

~todo este lío das vacas tolas, 
creo que alguén dixo que para os gale
gas as vacas eran moi importantes, e 
que incluso tiñan nomes. Eu lembrei 
para explicarme isa que se charrn~ .. a 
memoria colectiva do poema de 
Aquilino, "Aló en Lamanide", da des
gracia do campesiño ó que lle marre 
un dos animais da xugada e hoxe, as 
vacas de Cuys, ollando para min, fixé
ronme entender mellar as causas. Os 
galegas (no concemente ás vacas) 
non somos diferentes a outros paÍses 
europeos; ás veces o que nos parecen 
razóns de diferencia son causas que 
compartillamos coa riquísima cultura 
popular europea. Pero se eu escribo 
agora sobre as vacas de Cuys, neste día 
do Holocausto, é porque non podo 
afastar do meu maxín outra imaxe. 
Refírome, como calquera pode sospei
tar, ós pozos nos que se amoreaban, 
martas, as descendentes das vaquiñas 
de Cuys. Pero esta fotografía xa non 
pertence á pintura tradicional senón ó 
que agora se chaman instalacións. ¿A 
ninguén se lle ocorreu aínda propor 
unha exposición na que alternase este 
xénero tradicional dos retratos das 
vacas coas foto-reportaxes dos animais 
morros? O la brego que ara cos bois no 
cadro de Brueghel nin sequera esco~ta 
o bater de lcaro sobre as augas, por iso 
as vacas de Cuys tampouco son mito
lóxicas. Por certo, os pintores da bis-

1 

barra do Deza (Colmeiro, Laxeiro e 
Sucasas}, que nunca sospeitaron que 
eran fieis a esta tradición europea, si 
que deben xuntar nos seus c'adros máis 
dun milleiro de vacas. Se a exposición 
a montan os que ordenan ou aconse
llan á nosa cultura, tamén deberían 
estar aí. Polo que a min conceme, xa 
sei que, cando vol va á Nacional, non 
pasarei de largo destas doces amigas. • 
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Agustin Femández Paz. 

•Agustin 
Femández Paz, 
protagonista do 
Diadas Letras 
Chairegas 
Especialista nos leitores máis no, 
vos, o escritor Agustín Femández 
Paz é o homenaxeado na segunda 
edición do Dia das Letras Chaire, 
gas, iniciativa que ten a sua xor, 
nada central o 21 de Marzo. Fer, 
nández Paz, natural de Vilalba, 
continua asi a estela que iniciou 
Manuel Maria, figura protagonis, 
ta da primeira edición deste dia 
especial, que serve de recoñece, 
mento dos autores chairegos. No, 
ve centros de ensino forman a co, 
misión que organizará un progra, 
ma de obras de teatro e un perca, 
rrido do autor pola sua vila. Fer, 
nández Paz visitará as escolase 
institutos de Vilalba para animar 
á leitura e falar da sua obra. • 

• Convocadas as 
axudas do IGAEM 
para espectáculos · 
Cen millóns de pesetas en duas 
anualidades, a do 2001 con cua, 
renta millóns e a do 2002 con 60 
millóns, é a contia das axudas do 
lgaem para as cales convoca ás 

. compañías teatrais. Aproximada, 
mente o 75% destinarase 'a pro, 
<lución e o 25% a distribución. 
Para o teatro de títeres reservan 
20 millóns de pesetas. En canto 
ao apartado de novas tendéncias 
"tomaranse en consideración 
proxectos que presenten un 
caracter máis anovador e experi, 
mental a proposta de compañías 
que non teñan recibido subven, 
cións do IGAEM para máis de 
tres producións e con actores 
menores de 3 5 anos". • 

•Goya 
/ ·, 

para a mus1ca 
de José Nieto 
en Sei quen es 
Mália estar nominada en tres 
apartados, a fita Sei quen es, diri, 
xida por Patrícia Ferreira, só 
acadou un galardón, o concedí, 
do ao veterano compositor de 
bandas sonoras de cine, José 
Nieto. A partitura estaba inter, 
pretada pola Orquestra Sinfóni, 
ca de Galiza, coa dirección de 
Víctor Pablo. O produtor Pan, 
cho Casal recolleuno no nome 

de Nieto como o primeiro Goya 
para o audiovisual galego .• 

• Obxectivo da· 
,, . ,, . 

memoria, premio 
fotográfico d0s 
Amigos dos 
Museus 
Cal é o estado do património ga, 
lego? Unha fotografía pode ser 
reveladora, polo que Amigos dos
Museos de Galicia convocan o 
concurso "Obxectivo da memó, 

· ria" coa fin de."dar a coñecer a 
significación ou estado do patri, 
mónio cultural galega: arqueolo, 
xia, aro:, história, etnografía, pai, 
saxe, etc". O tamaño das fotogra, 
fias debe ser 20x25 ou 20xZ8, 
non hai límite no número de ori, 
xinais, pero débense enviar antes 
do 3 de Marzo a "Portas 
Ártabras", Sinagoga 22,15001 A 
Coruña. A dotación do prémio é 
de 100.000 pesetas.• 

•Nace 
. . / 

a asoc1ac1on 
/ 

'Anxel Casal' 
enArzua 
Ocupar un espazo baleiro en Ar, 
zua, o das actividades de investi, 
gación, culturais e recreativas, é 
un dos propósitos cos qut; nace 
nesta vila a asociación "Anxel 
Casal". Dunha reunión celebrada 
o 2 7 de Xaneiro saiu elexida a 
xunta directiva que preside Celso 
Alberte Magariños. Pularán pola 
cultura popular "sen esquecer os 
novas movimentos culturais, ac, 
tuacións teatrais, musicais, etc". 
Renden co nome unha homena, 
xe a quen tivera as suas orixes na 
parroquia arzuán de Vilantime, 
impresor da revista galeguista 
Nós, editor do xomal A Nasa Te, 
rra e alcalde de Santiago fusilado 
palas tropas franquistas".+ 

•Fina 
Casalderrei, 
.gañadora do 
prémio Puro Cara 
Cumes borrascosos é o título do 
artigo co que Fina Casalderrei 
ven de gañar o VIII Prémio Pe, 
riodístico "Puro Cora", que ou~ 
torga o diário El Progreso de Lu, 
go. Do artigo, publicado no Dia, 
rio de Pontevedra, o xúri 
destacou "o estilo directo, ame, 
no e didáctico que lle sirve á au, 

Fina Casalderrei. 

tora para amasar a sua opinión 
de temas tan complexos como 
son os foros onde as grandes Pº' 
téncias mundiais toman 
decisións sobre un tema como o. 
da globalización". Tamén subli, 
ñaron os membros do xuri, Lois 
Caeiro, Femando Onega, Xosé 
de Cora e Francisco Campos, 
que o primeiro gañador do sécu, 
lo XXI sexa unha muller. + 

•UnCDRom 
para potenciar o 
Camiño de 
Fisterra e Muxia 
Recuperar e potenciar o camiño 
de Fisterra e Muxia "como 
prolongación e verdadeiro rema, 
te do Camiño de Santiago" é a 
fin que ten a edición dunha guia 
CD, Rom por parte do Colectivo 
Cultural Artabro. Presidido pola 
idea do "finisterrae", como din as 
lendas, o punto máis próximo e 
limiar do alén, o C:b,Rom inclue 
unha introdución aos Camiños 
de Santiago, descripción do de 
Fisterra e Muxia, lendas, santuá, 
ríos e conxuntós artísticos e 
información xeral sobre os con, 
cellos polos que pasa o Camiño. 
Canta con 700 fotos, 300 
páxinas de texto, 36 mapas, cin, 
co videos e dez pezas musicais. 
Pode mercarse nas librarlas ou no 
telefono 610303260 e correo 
electrónico artabr®teleline.es. + 

• Estrea da 
Orquestra de 
Alunas de Altos 
Estudos Musicais 
Lucas Alemán é o encarregado 
de dirixir o primeiro concerto da 
Orquestra de Alumnos de Altos 
Estudios Musicais, que se vai ce, 
lebrar no Auditório de Galiza de 
Co.mpostela ás nove da noite do 
dia 10 de Febreiro. A Escala de 
Altos Estudios depende do Iga, 
em e naceu conxuntamente coa 

. Real Filharmonia. No seu debut 
interpretan Divertimentos I e 
III de Mozart, e a Sinfonia nº 1 
de Beethoven.+ 

• A realidade 
lingüística 
no Ateneo 
de Madrid 
O ex director xeral da Unesco, 
Federico Mayor Zaragoza, foi o 
encarregado de conducir a mesa · 
redonda que se celebrou o Mér, 
cores 7 de Febreiro no Ateneo 
de Madrid baixo o título "A rea, 
lidade lingüística. Diversidade e 
convivencia". No acto, organi, 
zado palas fundacións Galiza 
Sempre, Sabino Arana e Ramón 
Trias Fargas, participaron o es, 
critor Suso de Toro, cunha aná, 
lise da situación do galega, o ca, 
tedrático e vicerreitor de euske, 
ra na Universidade do País Bas, 
co, Juan Ignacio Pérez lglé.§ia, 
máis o director adxunto de estu, 

ANOSA TERRA 

.................................................................... [. 

• Cuarenta producións 
compiten polos galardóns da AGAPI 

Divertimento, de Jose Garcia Her, 
nández e Sei quen es, de Patricia 
Ferreira, son as duas fitas que op, 
tan ao prémio da Asociación Ga, 
lega de. Produtoras Independen, 
tes. A gala dos Agapi, ·da que xa 
se coñecen as nominacións, vaise 
celebrar o vindeiro 10 de Marzo 
na Coruña e o xuri, presidido por 

• Uxia Blanco, destaca tanto o nf, 
vel de calidade como o número 
de traballos apresentados. No 
apartado de curtametraxes com, 
piten polo prémio O ramo, de Ri, 
ta Romero e Alberto Rodríguez, 
O rio ten mans, de Beatriz delr 
Monte, Sand.ra, de Hector 

Dieguez, e The last patrol, de Cora 
Peña. Os intérpretes nominados 
son, no caso de mellor actor, 

. Miguel de Lira, Luis T osar, Che, 
te Lera e Santiago Prego, e no 
de mellar actriz, Cristina 
Pascual, Guadalupe Calvo, Isa, 
bel Vallejo e Marita Martínez. A • 
animación tamén ten un aparta, 
do destacado coas nominacións 
de Doo Dee, de Anna Sitjá, 
Guadalupe Femández e Eva de 
Prado, El gran torneo, de Alfonso 
Martínez e Guillermo Lorente, 
Ignotus , de Tomás Conde e Vir
ginia Curiá, e The Layers Show, 
de Lhosca Arias. • 

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

dos de Humanidades e Filoloxia 
da Universidade Oberta de Ca, 
talunya, Miquell Strubell. + 

• Serán popular 
enArbo 
Música e baile van vencellados á 
celebracións dos seráns. Musica e 
baile provocaron, ademais, que os 
seráns non estivesen ben vistos 
durante anos palas autoridades. 
En Arbo, a asociación cultural 
''Barca de Loimil" recupera a fes ta 
que servia de "divertimento" tras 
os traballos do campo, e celébraa 
o Sábado 1 O de Febreiro ás nove 
da noite no garaxe do cuartel da 
Garda Civil de Arbo. Participa, 
rán musicos de Arbo e de Portu, 
gal e realizarase unha exposición 
con coplas e fias da zona. + 

Eric Clapton. 

• Serrat, seis 
concertos galegas 
A nova personalidade de errar, 
T arrés, chega a Galiza con dou 
concertos en Febreiro, e carro en 
Marzo. As duas primeiras cidades 
nas que Serrar apresenta o seu úl
timo disco Cansiones, son Com, 
postela, no Pazo de Congresos o 
13 de Febreiro, e Vigo, no Cen, 
tro Cultural Caixanova o 14. A 
este percorrido musical e cultural 
por América en catorce cancións 
tamén se pode asistir no Audiró
rio Gustavo Freire de Lugo, o 15 
de Marzo, no Pazo da Ópera da 
Coruña o 16, no Pazo da Cultura 
de Pontevedra o 17 e, por 
último, a xira chega a Ourense, 
ao Pazo de Deportes Paco Paz, o 
18 de Marzo.• 

• J oe J ackson, Eric Clapton e 
Offspring en Li~boa 
Febteiro reser~a importantes citas musicais en Lisboa, que botan 
a andar co concerto de Joe Jackson o 9 de Febreiro no Aula Mag, 
na. Máis de vfo.te anos avalan a carreira do músico norteamerica, 
no, que editou no 2000 o disco Nigth and day JI. Os Offspring vol, 
tan a Portugal o 12 de Febreiro, ás oito e media da tarde, no Pa, 
vilhao Atlantico e, para rematar o mes, Eric Clapton, no mesmo 
lugar, oferece unha actuación o 20 de Febr~iro ás nove da noite. • 
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ANOSA TERRA 

Do Brasil 
ntulo: Acuarela do Brasil. 

Autor: José Sousa Jiménez. 
Edita: Tórculo. 

Hai algunhas semanas, unha 
amábel leitora, censurábanos 
por non mencionar máis edita
rais no artigo que publicamos o 
28 de Decembro de 2000 nestas 
páxinas. Por querer, ben quixe
ramos mencionalas a todas que, 
merecer, moito o merece o seu 
labor xordo, constante e ímpro
bo. Pareceunos que nun artigo 
onde o propósito fundamental 
era que o libro galego fose tido 
en conta nas compulsivas com
pras que de Nadal, non debia
mos complicarlle a vida ao posí
bel comprador que do nosos 
consello se guiara. Porque, des
graciadamente, mercamos o que 
temo a man, pero moi poucas 
veces n s d prazamos a propó
sito para mercar un libro, e me
nos por Nadal ou Reís, que xa 
ba tante présas ternos con ou
tras cousas. Por iso procuramos 
que as leituras recomendadas 
puideran ser atopadas facilmen
te; facilmente dentro do posíbel 
para a literatura que é pouco fre
cuente atopar nos trinques das 
librarías, salvantes esas poucas 
execepción que todos coñece
mo , e segue tendo reducida pre
séncia nas existéncias interiores. 
E asi o fixemos, ainda sabendo 
que algunhas colecc.ións mesmo 
non son <loadas de atopar na Li
braria-t ipo das nosas cidades, e 
moito menos nas da.S vilas. Po
tenciar a creación é positivo, 
potenciar a edición é imprescin
díbel; mais de pouco serve todo 
iso se, dunha vez e por todas 
non chegan axudas á distribu
ción que permitan as nasas le
tras sair do localismo e manifes-

Aspecto dunha estrado no estado do Mato Grosso, no interior do Brasil. 

tarse plenamente dos Aneares 
ao Atlántico, do Cantábrico ao 
Xurés. 

Se o decorrer dos días non nos 
deparara, de cando en vez, algun 
acontecemento fóra do comun, 
non teria chegado ás nasas ma
nas Acuarela do Brasil, da autoria 
de José Sousa J iménez, e editado 

por Tórculo Edicións. Sinxela
mente porque a esta Galiza inte
rior, que vivimos con paixón . e 
desespero, rarísima vez chegan 
libros editados por pequenas 
editoras, pequenas editoras que 
ven condenados os esforzos do 
seu traballo ao ámbito local da
da a imposibilidade de contar 
cunha distribución ampla e 

competente (cando non son os , 
mesmos autores os que deben fa
cerse cargo de ela, algo que ain
da acontece) que permita unha 
difusión xusta e acorde cos valo
res da criación e da edición. 

A edición de Acuarela do Bra
sil; é un deses traballos nos que 
se recoñece o agarimo con que 
se fixo en cada páxina, pero 
que non se ve libre das chatas 
próprias dos poucos médios con 
que se· realizou. A língua agra
decer i anos 
que estivera 
máis coida
da, do artigo 
número oi
t e n t a 
("Amores") 
só se pode ler 
o remate 

Crónicas 
breves pero 
intensas, que 
saben captar 
rapidamente 

(páx . 247 ) e o interese 
o remate do 
a n t e r i o r do leitor. 
("Corumbá") 
repítese duas 
veces (páx. 
243) como 
tamén se repite, enteiro, "O 
Ratiño (páxinas 257 e 26lY por 
exemplo. sen embargo conta 
cun deseño editorial, no naso 
parecer, atractivo e ben acaído 
que revela ese mimo do que 
antes falabamos. Trátase da 
compilación de 97 crónicas 
que o autor escrebe no Brasil) 
entre Febreiro do 97 e Febreiro 
do 99, para O correo galega. A 
visión que nos transmiten do 
Brasil é, polo tanto, a dun forá
neo, pero non a dun visitante 
calquera do exótico país tropi
cal. José Sousa Jiménez demos
tra coñecementos ( verbi gratia, 
sobre história, arte ou arquitec
tura) seguramente nada habi
tuais no turismo típico da exu
berante patria do samba. Ao 
longo das 313 páxinas que ocu-

(Pasa á páxina seguinte) 

a b '{j s ·m o s . 

a b :¡ 

Un punt.o de encontro para @s nov@s nartadot@s . 
nas profundidades da creación e do abismo . 
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canta de libros 

Ao redor do celibato 
Xosé Chao Rego apresenta un novo 
ensaio baixo o título O sexo, a muller 
e o crego, no que reflexiona ao redor 
"do sexo é a pe
culiar dimensión 
na que anda im
plicada a muller 
como conceito 
xenérico, e o cle
ro, aquel sector de 
homes que para , 
exercer o ministé
rio, teñen que re
nunciar ao exercí
cio do sexo na sua 
plenitude''. Mália 
que Chao Rego 
afonda nos porqués do celibato, o seu 
libro abrangue diferentes aspectos co
mo a sacralización do sexo, a castida
de, o matrimónio, a sqciedade patriar
cal e a virxindade. En Espiral Maior.+ 

A sombra de Comad 
A liña da sombra é a que separa a mo
cidade da madurez, a que traspasa o 
protagonista da novela de Joseph Con
tad na sua aven
tura mariñeira 

' cando aceita a 
oferta do capitán 
Giles. Ir Indo pu- · 
blica a novela en 
galego, coa tradu
ción de Benigno 
Fernández e Ana 
Isabel Iglesias. O 
narrador-protago
nista, anónimo pa
ra o leitor, mostra 
como adquire a sa
bedoria necesaria para ir superando os 
contínuos atrancos.• 

Relatos de xomalistas 
Son seis xornalistas vigueses os que 
asinan os relatos contidos en 
Phiccións, un volume publicado por · 
Xerais. Histórias extravagantes asina
das por Francisco ].Gil, que descubre a 
existéncia dun 
médico de Vigo 
que trata a Sh!'!r
lock Holmes e 
atopa un manus
crito orixinal en 
galego dalgunhas 
obras de ALLan 
Poe, Manuel 
BlancoRi~as,que 
apresenta a Virxí
lio da Casa Gran-
de, quen atopa ao 
demo, Xosé Anxo 
Otero Ricart, que 
rememora a grande marea de 1963, 
Salvador Rodríguez, convertido en tes
temuña da visita que o detective Her
cules Poirot, ideado por Agatha Chris
tie, füm a Galiza, Eduardo Rolland, 
cunha história de robots -que emigran á · 
aldea, e Xosé Anxel Xesteira, que re
vela a história dlli} navegante galego, 
tripulante de buqúes piratas.• 

Mitos do fin 
do século .XX 

T ratábase no curso de verán Mitos de 
fin de siglo, organizado pala Universi
dade de Vigo en 1998, de analizar ca
les son os níveis 
do real contem
poráneo que que
dan na conscién
cia imediata. Ba
bel, o labirinto, os 
autómatas, o futu
ro perfecto ou a 
volta ás orixes son 
alguns deses mitos 
que se recollen nas 

. actas ·do curso, edi
tadas pola Depura
ción de Pontevedra. Alguns dos 
ponentes foron Antonio Escohotado, 
Manuel Vilariño, Fernando Castro, A. 
Ruiz de Samaniego e Diego 
Santomé.+ 



1..1 

. 28 8 DE FEBREIRO DE 2001•N2 973 

111 

Leituras 
111 

(Ven da páxina anterior) 

pan as 97 crónicas, nárrasenos 
parte da história e da actuali, 
dade brasileira, desde Rio a 
Brasília, Petrópolis, Juíz de fo, 
ra, Manaus, Fortaleza, Belo 
Horizonte ou Sao Paulo. Desde 
a opuléncia, ás veces insultante 
e groseira, de Río de J aneiro á 
miséria dos estados do nordeste 
(Pernambuco, · Ceará, Río 
Grande do Norte, Piauí) ou a 
romántico decadentismo de 
Manaus. Cada unha das cróni, 
cas vén ocupando, como mé, 
dia, unha folla, e son poucas as 
que sobrepasan tal extensión. 
Non é moito o espácio se se 
ten en conta que o Brasil é un 
dos estados máis grandes, com, 
plexos, fascinantes e descoñe, 
ciclos do globo terráqueo. Por, 
que é moito máis que Copaca, 
bana, o Corcovado, Ipanema, 
Brasília ou Sao Paulo. Tamén 
existe o sertao, as expoliadas 
tribos amazónicas, os seringuei, 

. ros 01..i os cangaceiros. Todos sa, 
bemos a extrema importáncia 
que o fútbol ten no Brasil, por 
iso se fala de Zico ou Zagalo, 
pero tamén de Arthur Friende, 
rich, Leónidas da Silva ou Acle, 
mir de Meneses. Hai samba e 
Carnaval, fálase de Milton Nas, 
cimento e Vinícius de Morais, 
pero tamén da música sertaneja, 
dos choras ou Dolores Durán. 
Hai eco para Centra.l do Brasil 
ou Deus e o diabo na terra do sol, 
pero non se esquence a Débora 
Rodrigues ou Cláudia Campos. 
No chamado maior país católi, 
co do mundo, ainda á espera de 
ter un santo nos altares, tma, 
mén hai lugar para outras prác, 
ticas pouco convencionais co, 
mo a do xeneral A. Cardoso. 

Brasil asociámolo sempre con 
~sa cidade planificada que é füa, 
silía (sen ser a única que merece 
tal calificativo) e resulta impres, 
cindíbel lembrar a Óscar Nie, 
meyer ou Lúcio Costa, pero non 
se esquence a pobreza irredenta 
das favelas ou a desforación 
amazónica. Ao lado do glamour 
clasicista e moderno do Hotel 
Glória, os pesadelos que a falta 
de hixiene provoca nas matemi, 
dades, a biopirateria que se prac, 
tica cos indios ou as pílulas 
adulteradas. Nélida Piñón ou 
Clarice Lispector teñen o seu si, 
tío, e outro tanto o Aleijandin, 
ho, Cabral de Melo Neto, Ca, 
valcanti ou Mascarenhas. 

Os temas tratados non se redu, 
cen á mostra que levamos indi, 
cado. Constituen, iso si, un se, 
leccionado e amplo abano de 
aspectos do Brasil que narran, á 
vez que descreben,, a vida dun . 
país tan complexo como exóti, 
co, onde o todo é posíbel, onde 
a vida e a morte valen o mes, 
mo, onde a riqueza é símil de 
esperanza pero a miséria pravo, 
ca desespero. Crónicas breves 
pero intensas, que saben captar 
rapidamente o interese do lei, 
tor, outro dos seus acertos. Co, 
mo ben di o título, pinceladas, 
unha acuarela; pero suficientes, 
e con isto demóstrase a efectivi, 
dade de cada unha delas, como 
para que, unha vez rematada a 
sua leitura desexemos facer as 
maletas.+ 
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XOSÉ M. EIRÉ 

Todas as escenas están vistas desde o alto como nun 
plano moi cinematográfico e na que as. figuras agraman 
con ímpetu da planitude do fondo. . 

A vital 
expresividade 
de Renata 
Otero 

Título: Renata Otero, entre gatos, espiñas e 
lubrigantes. · 

Lugar: Galería de Arte Espacio 48, Santiago. 

Datas: Até o 12 de Febreiro. 

Se quera falar aqui da pintura de 
Renata Otero é porque· chama a 

atención que unha artista nova 
reivindique con ánsia e desenfado 
a plena vixéncia da pintura como 
unha forma máis de expresión e 
creación. E digo isto porque o que 
non parece normal é que as novas 
fomadas de artistas que saen das 
facultades de Belas Artes (Renata 
non estudiou en Pontevedra) 
aposten descaradamente pola 
pintura, pois esta escolla leva col, 
gando, nos momentos nos que vi, 
vimos e nos círculos próximos ao 
mundo das artes visuais, etiquetas 
con connotacións negativas que 
en nada prestíxian a prática da 
pintura. Neste marco é de louvar 
que haxa artistas que optan por 
unha prática con pouco ou nen, 

Rece itas 
de éxito 

Concerto: Texas Terfr& SciffOnes. 
Data: 1 de Febreiro. A Iguana Clube, Vigo. 

Ali estaba o público esperando 
a que a cantante mexara enriba 
del, vomitara a merenda, ou 
mesmo, coincidindo co periodo 
menstrual, lanzara o seu tám, 
pax ao público. Non estaba 
ateigado o local pero, para ser 
noite de Xoves e a entrada a 
duas mil pesetas, formouse un 
grupo importante de curiosos 
para ver a Texas Terri, verda, 
deiro nome: Terry Laird, e o 
grupo Stiff Ones. O concerto, 
que forma parte dunha xira que 
recala en Vigo, Vergara, Cádiz, 
Granada, Mollerusa e Barcelo, 
na, viña precedido de publici, 
dade que anunciaba que a can, 
tante norteamericana convertía 
o escenário nun espectáculo. 
Espirse era o primeiro, o prato 
forte chegaba despois. 

A própria Texas T erri, que bro, 
mea con que ten trinta anos 
ante a incredulidade da maioria 
e cun currículo no que que 
consta formar parte de bandas 
femininas desde os primeiros 
anos oitenta, amosábase sur, 
prendida, antes de comezar a 
actuación, coa publicidade. Re, 
xeitou ser unha cantante psicó, 

gun bo nome en amplos espectros 
artísticos e sociais, como tamén é 
de louvar que haxa artistas que 
opten por outras prácticas con 
máis consideración nese mundo 
artístico no que se moven. O ris, 
co está servido, pero para uns e 
para os outros. 

Pois nesta reivindicación ou 
exaltación da pintura pola pin
tura, Renata Otero opta por mi, 
rar e coller do cotián os elemen, 
tos brutos para usar como maté, 
ria artística. Máis unha vez de, 
móstrase que as causas que están 
no teu derredor poden ser ob, 
xecto dunha ollada plástica,' 
ollada desenfandada neste caso. 
Os seus cadros falan de causas 
que poden pasar ou pasaron na 
sua vida diária ou no seu cantor, 
no máis inmediato, e faino man, 
rendo un difícil pero logrado 
equilíbrio entre as formas, a 
composición e as cores. 
Hai outra cousa que tamén cha
ma a atención neste uso do co, 
tián, calé o acudir continuamen, 
te ao recurso dos títulos e do tex, 
to como acompañante." Titular 
unha obra tampouco é algo moi 
frecuente no mundo das artes vi, 
suais hoxendia. Sen embargo Re, 
nata Otero ponlle nome a todos 
os cadros, como querendo incidir 
e explicitar aínda rnáis a história 
que nos quere contar, títulos tan 
subtís como Cincenta con proble, 
mas de circulación e vemos uns 
pés estricados e descansando so, 
bre o brazo do asento dun auto, 
bús; no ineu estudio fai un fri.o que 
fode o cutis, e sentimos un arrepio 

tica e negou montar "tales nú, 
meros no escenário". Deixou 
ver que son as discográficas as 
que adornan aos artistas con su, 
perlativos;. no seu caso califi
cándoa de "Mick J agger en mu, 
ller" ou da "cantante máis mor, 
bosa do momento". Herdeira da 
época punk, a quen si se aseme, 
lla conscientemente Texas Te, 
rri é a lggy Pop, de quen non só 
fai versións senón que cópia es, 
tética: pantalóns de coiro máis 
que cinguidos, pelo vermello e 
tor·so ao aire. "Non necesito 
quitar a camiseta para dar un 
bon concerto, pero fai moito 
calor. Os rapaces da banda quí, 
rana e non o fan para ensinar 
peito", di. O morbo dos eu 
concertos, cun repertorio punk 
clásico, remfte e a e xe to, 
pésie a discos con títulos como 
Eat shit (Come merda) ou Suck 
it up (Chúpaa). Quedan lonxe 
as merendas da transexual Divi
ne, e do cantante GG. Allin a 
base de excrementos caninos 
ou humanos, ou os cortes na 
pel cos que Marylin Mason 
chamaba ao sangue. Pero os re, 
damos serven para promocio, 
nar aos artistas. E nunca se sabe 
onde se pode atapar a fortuna, 
se non que llo digan aos Offs
pring que, a única vei que toca, 
ron na mesma sala, na lguana, 
en 1993, reuniron a dez per º' 
as. Duas semanas despois, sen 
saber ben onde saltou a chispa, 
vendían millóns de discos. + 

A.ESTÉVEZ 

instantáneo ante un espácio 
grande e que debe resultar difícil 
quecer; o yakuzzi prestad.o, e ve, 
mos unha muller (a autora) tum, 
bada e relaxada nunha bafíeira 
na que a auga desborda; abúrreme 
esperar, e a protagoni ta está oa 
sentada nun café. E e isto non 
fo e pouco nalgunha outra ca, 
sión introduce o texto para expli, 
citar máis e ca e que n hi t , 
rias suas as que nos está a contar 
e a dicer que ela empr se aut , 
retrata na sua obra. 

Outra cousa que chama a aten, 
ción é a perspectiva coa que c ro
pón os cadros. Todas as esceas es
tán vistas desde o alto como nun 
plano moi cinematográfico e na 
que as figuras agraman con ímpetu 
da planitude do fondo. Isto pode 
levamos a pensar que a autora 
quer distanciarse e distanciamos 
da história que canta, pero máis 
ben é un recuISO que lle dá ao ca, 
dro un atractivo distinto, agárra, 
nos fortemente e métenos de cheo 
na história. Como atractivas son 
as cores agudas e fortes das que fai 
uso constantemente. Pero esta 
combinación que, por lóxica, teria 
que producir estridéncias non o fai 
e logra crear unha atmósfera cáli, 
da e atractiva. E todo faino cunha 
pincelada de trazos expresionistas. 

Estamos diante dunha artista ex, 
presiva, vital, na procura dunha 
linguaxe própria sen caer no tó, 
pico de facer como . todos para 
ser un mesmo.+ 

MANUEL VILAR 
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~~~1~11 ~Tea~tro~111~1 ~~-
(Re )tratando 
a Dorian Gray 

Titulo: O retrato de Dorian Gray, O!:car Wilde. 
Tradución e adaptación: Vicente Montoto. 
Compañia: Uvegá Teatro. 

Reparto: Henri, Xabier de Fornos; Basil, 
Paulo Serantes; Dorian, Xosé Manuel Espe
rante; Sibyl, Maria Lado; Xavier, Vicente 
Montoto. 

Como homenaxe a Osear Wil
de no centenário da sua marte 
(30-Xl-1900), a compañia 
Uvegá Teatro adaptou para a 
cena o seu canónico romance 
O retrato de Dorian Gray. A na
rración orixinária dotara-a o 
autor dunhas máximas prefa
ciais destinadas a advertir á crí
tica obre posíbeis abusos in
terpretativos. Porén, Uvegá de
souviu, voluntária e dosificada
mente, algunha desta enxeñó-
as sentenzas. Por exemplo, que 

"revelar a arte e ocultar o artis
ta é o obxectivo da arte", pois 
non é iso o que se pretende 
nunha homenaxe. Obra e artis
ta -este coa sua aura de maldi
to, de audaz dándi destruído 
pola homofóbia- entrecruzan
se-nos, de maneira inevitábel, 
como elementos homoxéneos 
para a interpretación. Conta
do, xa o próprio Wilde propi
cíaria esta ecuación ao mani
festar a sua identificación coas 
personaxes do romance: "Basil 
Hallward é aquilo que eu penso 
de min; Lord Henry, o que o 
mundo pensa de rnin; Dorian, 
o que eu gostaria de ser noutra 
época, talvez". 

Gray é considerado, ben é cer
ro que desde unha perspectiva 
anglocéntrica, o primeiro ro
mance homosexual da história. 
Xa na Inglaterra victoriana en 
que desabrochou se facia esta 
leitura, corno o demonstra o 
seu uso xudicial nos procesos 
contra o autor. 

Non é a primeira vez que Uve
gá leva á cena obras que cues
tionan a normativa oficial hete
rosexi.sta. Mesrnamente, a com
pañia é unha das "causantes" 
(con Teatro Bruto) da irrup
ción do repertório homosexual 
no noso teatro: desde os Vene, 
nos de Xesus Pisón até Un ho
me que se parecía a Macbeth, de 
Vicente Montoto. Ao igual 
que o protagonista deste último 
e pectáculo, o Dorian interpre
tado polo belo Xosé Manuet 
E perante ispe-se nun cenário a 
meia luz, como procurando a 
complicidade, a cornpreensión 
de todo o público (independe
mente de xénero e opción se
xual). Teñen, asi, excelente 
correspondéncia visual os afa
gos de que é obxecto Dorian e, 
ad mais, explica-se, sen pala
bras, sen case acción, que todo 

PI R I E I S I E I N I T I A l ·C 11 IÓ I N 
EN -A CORUNA 
DE 

"GRAMÁTICA DA LINGUA GALEGA" 
DE A NOSA TERRA 

XOVES 8 DE FEBREIRO AS 20 HORAS 

NO INSTITUTO "EUSÉBIO DA GUARDA" 

COA INTERVENCfÓN DO AUTOR 

XOSE RAMóN FREIXEIRO MATO E 

Lis~o LóPEZ VAREIA, 
XoÁN COSTA, 

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS E 

MANuEL FERREIRO. 

o mundo desexou, que todo o 
mundo debe desexar este beau
tiful boy. 

Na posta en cena tenta-se con
xugar a pluralidade artística ta
mén ricamente presente no ro
mance: a música, o teatro, a 
pintura ... Porén, non todos es
tes diálogos entre expresións 
da arte fican saüsfactoriamen
te resaltas. De modo particu
lar, un elemento tan axial co
mo o retrato choca coas expec
tativas que se lle despertan ao 
público: cando se agarda ver 
unha obra prima pictórica, ofe
rece-se unha fotografía de es
túd io; cando correspondería 
contemplar a maldade e a de
cadéncia reflectidas, surpreen
de unha mueca que incita ao 
riso (ainda que, desde lago, 
susceptíbel dunha leitura 
camp). As referéncias metatea
trais parecen-nos, estas si, un
has das mellares bazas da ceni
ficación, cunha excepcional 
María Lado no papel de Sibyl. 

O cromatismo cenográfico, 
con esa importáncia contrasti
va do vermello, axuda-nos ta
mén a aproximar-nos á sensibi
lidad e paixonal finisecular, 
ainda que a iluminación non 
sempre axude o suficiente na 
focalización. Ese ambiente ar
tístico-vital de fins do XIX é 
necesário para pór a obra a 
pleno rendimento _pois, ao ca
bo, todo O retrato de Dorian 
Gray é un xogo homosocial de 
dándis, que non só serve para 
propugnar o esteticismo, senón 
tamén para marcar os seus li
mites e perigos: a irreversíbel 
corrupción temporal que de
semboca no decadentismo. Es, 
te· espírito decimonónico qui
xo-se mesturar desta volta con 
realidades do século XX, nome
ad amen te no vestiário, mais 
sen aportar nengun valor adi
cional, senón, ás veces, mesmo 
afectando negativamente 'ao 
produto final. Por pórmos un 
exemplo, Lord Henry fala e 
move-se confor~e á sua l?erso
naxe, mais a súa ve~timenta 

TINOVIZ 

nas prí.meiras cenas é impró
pria dun dándi. 

Algo que satisfai pouco, confron
tando ·a adaptación teatral co ro
mance primixénio, é o desenlace, 
onde se esgaza a demoníaca rela
ción de Do-
rian co seu re
trato. Como é 
sabido, na na- ·Algo que 
nación fica satisfai 
ben claro que 
o arrependido 
Dorian se 
avellenta e 
marre (nunha 
arde incerta) 

pouco, 
confrontando 
a adaptación 
teatral co 

ao rachar a romance 
sua narcisoide primixénio, 
imaxe. lsto 
non é de fácil é O 

resolución cé- · desenlace, 
nica, e neste onde se 
caso optou-se 
por esconder 
a acción tras 
uhha cortina-

esgaza a 
demoníaca 
relación de 

x e. Ouve-se Dorian co 
un balazo e... • 
Que pasou? o seu retrato 
cadro aparece 
remozado, pe-
ro intacto. 
Un suicídio? 
Parece, la-
rnentabelmente, a única inter
pretación posíbel. 

O conxunto do espectáculo fai 
regresar aos lábiüs o sabor da na
rración de que partiu. Isto fai,no 
especialmente indicado para . 
aquelas persoas que xa teñan ao 
escritor anglo-irlandés nun espa-. 

. zo sobranceiro da sua biblioteca. 
Ademais, quen ainda non tivese 
escritos de Wilde <liante dos 
seus ·ollos, saberá por que é tan 
sensaCionalmente admirado e, 
probabelmente, verá-se levado a 
le-lo. Se este for o caso, permiti
de-me unha última recomenda
ción: non habendo tradución 
galega, rnellor facé-lo nunha tra, 
<lución para a variante portu
guesa (por exemplo, .a coidadosa 
de Relógio d' Água).• 

CARLOS M. CALLÓN TORRES 

8 DE FEBREIRO DE 2001 • N2 973 29 

Ü COQdeL 

Ponte Norga 
Revista de estudos 
sócio.-lingüfsticos 

N 2 2. Ano 2000. Prezo 1.500 pta. 

Dirixe: Miguel Pereira. 
Edita: Depuración de Pontevedra. 

Esta edición está adicada 
monogtaficamente á figura de Ramón 
Cabanillas. En vários traballos críticos, 
autores clave da literatura galega recupe-

ran a memória 
e o labor do 
poeta camba
dés. Xesus 
Alonso Mon
tero comenta 
o labor lírico 
de Cabanillas 
na Guerra do 
36. Francisco 
Femández 
del Riego fa¡ 
un retrato 
subxectivo 
da relación 

co homena
xeado. Luís Rei Núñez analiza a 
importáncia do Salnés na formación lite
rária do autor. Xosé Luís Méndez Ferrin 

· fai unha semblanza do que supuxo Caba
nillas para as letras do país. Ademais, in
clúese unha escolma poética. • 

Anarquista 
N2 10. Inverno de 2000. Prezo 200 pta. 

Edita: Ateneu Libertário Ricardo Mella, A Coruña. 

Vários temas relacionados coa actualida
de centran a atención desta revista. Rosa 
Bassave fala da Marcha Mundial das Mu
lleres. O insubmiso Joseph Ghanime can-

ta a vida diária 
dos desertores 
do exército. O 
Sindicato de 
Ofícios V ários 
daCNT da 
Coruñade
núncia cen
sura por parte 
do alcalde 
desa cidade, 
Francisco 
Vázquez, na 
xestión do 
ensino. Pre-

sos da cadea de 
T eixeiro informan da Marcha pala digni
dade das persoas presas e Edgar Rodrigues 
recupera a orixe his~órica do Nadal. + 

Tema Livre 
Voceiro Nacional da 
Assembleia da Mocidade 
Independentista 

N 2 9. Outubro-Decembro de 2000. Prezo 200 pta. 

Edita: AMI. 

ror estas páxinas desfilan a maioria dos 
actos do independentismo, en especial 
da AMI, durante o ano pasado. Antom 
Santos explica como influirá no futuro a 
celebración do Óia daPátria 

unitariamente 
entre a AMI, a 
FPG e Primei
ra Linha. Un 
deses actos, a 
rondalla de 
adoración da 
bandeira, é 
defendido 
polos seus 
organizado
res ao 
entenderen 
que só se 
con verte 

nunha fonte de in
cidentes por causa das actuacións 
policiais. Na sección de entrevista, a pu
blicación achégase ás Canárias para co
ñecer a situación actual do nacionalismo 
illeiro, da man da organización xuvenil 
Azarug. No capítulo de roteiros, dáse 

- canta do património etnográfico das fac
torías de tella do Salnés. + 

.. 
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Xerais publica un Gran Diccionario da Lingua 
con 95.000 entradas 
lnclue termos non estandarizados recollidos da fala e de autores literários 
~ P.B. 

A editorial Xerais ven de 
apresentar un novo dicionário 
que, elaborado por unha equi
pa que coordenou Xosé Maria 
Carballeira Anllo, recolle 
95.000 entradas e 380.000 
acepcións. É froito de dez anos 
de traballo e rexistra formas 
non estandarizadas, o que lle 
confire unha estrutura singular 
no entorno lingüístico do galego. 

O Gran Diccionario Xerais da 
Língua, co número de entradas e 
acepcións que· recolle, constiúe
se na obra máis extensa e actua
lizada das publicadas no panora
ma lexicográfico da língua gale
ga. O dicionário -estándar-nor
mativo- oferece os diferentes 
sentidos das palabras, níveis de 
uso e a fraseolo~ia própria de ca
da forma. Complétase con 
exemplos variados que facilitan 
a compresión nos diferentes ma
tices semánticos de cada termo 
con mostras sobre os seus usos. 

Este volume apresenta a carac
terización e subcaracterización 
gramatical e o réxime dos ver
bos, información fonética sobre 
determinadas palabras, observa
cións léxicas, semánticas e gra
mat icais. Tampouco queda á 

marxe o mundo científico 
e técnico do que se reco
llen numerosas voces e o 
nome científico das espé
cies biolóxica'.s. 

Dicionário da fala 

Unha das suas pecularie
dades é a de constituirse 
como un dicionário da 
fala no que se reprodu
cen formas non estanda
rizadas e que .inclue o lé
xico literário de diferen
tes autores. 

Os criador€s desta obra 
explican que en dicioná
rios anteriores "foron re
co llidas moi poucas das· 
palabras uqlizadas por 
Otero Pedrayo ou Cun
queiro 11 e que tamén se 
poden encher várias fo- ' 
llas co léxico non recolli
do nos dicionários mo
dernos que usan os auto; 
res contemporáneos". E 
por iso que deseñaron un 
proxecto que acollese no seu 
seio a maior cantidade posíbel 
de léxico contemporáneo. 

"O noso obxectivo -indica Xosé 
Maria Carballeira, coordenador 
da equipa- é que poida resolver 

c~lquer dúbida sobre os termos 
que áparecen nas obras escritas 
contemporáne~s , que recolla to
das as palabras de uso comun na 
fala actual, ainda que non teñan 
o calificativo de estándar e ain
da que non sexan galegas, para 

que sempre sexa 'posíbel 
saber cal é a proposta 
normativa que lle corres-
ponde". · 

Dá a lus despois de dez 
anos de traballo da equi
pa de autores do Diccio
nario Xerais da Língua 
(1986), do Pequeno Dic
cionario Xerais da Língua 
(1989) e do Diccionario 
Xerais Ca.,s telán-G alego 
(1991) . "E un grupo de 
traballo veterano -ex
plica Carballeira. Exist ia 
unha trad ición de cola
boración conxunta e un 
material prévio que fa
voreceu esta nova em
pres a. O que n os s ur~ 
prendeu foi o volume da 
obra que resultou". 

Para a recollida de todo 
o léxico e entradas, os 
autores recorriron a dife
rentes fontes. Consulta-
ron os diccionários pu
blicados con anteriorida

de, pero tamén os traballos de 
recollida de léxico popular e o 
léxico de máis de noventa obras 
literárias de vintedous autores, 
que se veñen sumar ao saber lin
güístico de cada unha das perso
as que compoñen a equipa do 

dicionário e o de outras que lles 
fixeron chegar as suas suxerén 
cias. 

lsto dá lugar a que esta obra re
colla a carón de formas normati
vas, outras que non o son, "ben 
por seren variantes dunha solu
ción historicamente ideal ou por 
non seren galegas ( cas telanis
mos, anglicismos, lusismos ) ou 
por seren , mesmo inventos", in 
dican . T odas elas dist fnguense 
através de diferentes marcas e da 
t ipografia empregada. 

Carballeira conclue que se trata 
dunha "obra de uso amplo que 
pode util izar calquera e que vai 
interesar especialmente a un pú
blico restrinxido estudoso da lfn
gua, que polo eu traballo necesi
ta deste tipo de información". 
Engade Carballeira que no entor
no das línguas románicas a sua ·e -
trutura e "absolutamente novido
sa. Só ten certa proximidade co 
dicionário de lfngua española ela
borado por Doña· Maria Moliner 
que tamén incluiu algunhas vo
ces que non aparecen no da Real 
Académia Española". Ademai 
de Xosé Maria Carballeira o Gran 
Diccionario Xerais da Língu.a fo i 
elaborado por Carme Ares, Car
me Hermida, Primitivo Iglesias, 
Xosé Maria Lema e Rosa López. • 

NOVIDADES INFANTIS DE A NOSA TERRA 

Os Bolechas xogan co ordenador Os Bolechas teñen medo O lobo sen rabo (Cantos Populares) 
... 

Os Bolechas mercan roupa Os Bolechas van pola rua Xan sen coidados (Cantos Populares) 
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Con O son da buguina come
mora vintecinco anos da publi
cación de Zardigot, o seu pri
meiro libro de teatro. 

Comezara uns de:: anos antes no 
teatro con grupos amateurs que 
logo se foron convertindo en 
independentes. A miña primeira 
intervención foi unha leitura te
atral e logo participei en distin
tas obras até dirixir unha peza 
con Ditea aos 22 anos para des, 
pois fundar unha compañia con 
Roberto Vidal Bolaño. No 72 
escribin a miña primeira obra en 
galego e Zardigot publícase nó 
74. Gustábame o mundo do tea
tro, pero encamiñábame a dei, 
xar os escenários. Daquela fata, 
bamos do divino e o humano 
nas baiucas e cafés composteláns 
e o teatro permitia falar de todo, 
remite á realidade e á vida. Que, 
ria adicarme á literatura pero ni, 
so fun atípico, tiña vontade de 
facer guións de cinema e o pri, 
meiro reallceino con 16 anos, 
ainda que o deixei sen rematar. 

É pioneiro na escrita cinemato
gráfica. 

Daquela non se facia. Criamos 
con Felix Casado, Roberto Vi
dal e outros máis o equipo Lupa 
no ano 70. Tiñamos unha visión 
crítica e estética que queriamos 
introducir no seo da cultura ga
lega. Tentamos facer un equipo 
de cinema que se incorporase á 
nosa cultura, tanto no eido da 
ficción, como do documentalis, 
mo e a reportaxe de urxéncia, 
porque había cerros temas como 
as manifestacións etnográficas 
que se estaban perdendo. Fixe
mos a procesión das morrallas, o 
antroido do Ulla ou os peliquei
ros de Laza. Promovíamos unha 
forma de contar diferente den
tro do cinema, xa non era a pe
lícula costumista ou realista. O 
noso proxecto era bastante com
pleto e intentabamos recoller 
material etnográfico, facer docu
mentais cos mosteiros ou os xa
cemen to arqueolóxicos, e ta
mén sobre a biografias de Cas
te lao, Rosalia ou Pondal; un 
plan que ainda non e realizou. 

No teatro optou de de o come
zo por conxungar a tradición e 
a vangarda. Son as claves da 
sua criación dramática? 

Pen o que i, aínda qu~ e trata 
dun campo ilimitado. E a única 
maneira de c nstruir a nosa iden
tidade. Xa desde as miñas primei
ra bra , por exemplo en Zardi
got, hai elementos p pu lares para 
dignificar a lingua e a cultura que 
se integran no teatro cunha esté
tica axeitada aos novos tempos e 
iso continuou nas seguintes pezas. 

Concorda coa interpretación 
do seu teatro como crítica ao 
poder? 

Concordo. Agroma en todas as 
miñas obras. Carvalho Calero 
encadrou Zardigot no teatro po
lítico. Conseguiu pasar a censu
ra porque fomos quen de··con
vencer aos censores de que as 
guerras que ali estaban eran as 
carlistas. O cabodano veu total
mente proibida. Hoxe as obras 
non se censuran pero vétanse. 
Segue a haber pezas molestas e 
incómodas. Maremia non se es
treou nin se estreará. Pala do 
perigo da radiación atómica e, 
por iso, é dura e difícil cunha 

Eulóxio Ruibal 
'En Casarriba retrato a neurose 

producida pola perda da cultura rural' 
90- CARME VIDAL 

TEATRO, LITERATuRA, CINEMA, ARTES PLÁSTICAS. EULóXIO RUIBAL TEN UN AQUEL DE RENACENTISTA, CDN 

MÚLTIPLES FACES QUE RETRATAN O SEU DINAMISMO E AS SUAS INQUEDANZAS CULTIJRAIS. SOBRE A MESA, 

TRES TÍTIJLOS RECENTES DE TRES OBRAS.DA SUA AUTORIA QUE DEIXAN VER, TAMÉN, A PLURALIDADE DA PER

SONAXE. PRIMEIRO, Ü SON DA BUGUINA (TRIS,TRAM), A PEZA TEATRAL QUE COMEMORA OS 25 ANOS .00 

PRIMEIRO LIBRO DRAMÁTICO QUE PUBLICOU. A SEGUIR, CASARRIBA (EsPIRAL MAIOR), A SUA PRIMEIRA NO

VELA NA QUE DEBUXA O DESCONCERTO POLA PERDA DUNHA CULTIJRA PRÓPRIA QUE NON ATOPA RECÁMBIO. 

POR ÚLTIMO, COMPOSTELA NA HISTORIA (A NOSA TERRA) UN LIBRO NO QUE, SEGUNDO AFIRMA, QUERE DE, 

VOL VER ALGO Á CIDADE Á QUE TANTO DEBE. SOBRE AS MURALLAS DA ANTIGA COMPOSTELA, EULÓXIO RUI

BAL FALA NA CASA NA QUE HAI AGORA VINTECINCO ANOS CRIOU A GALERIA TORQUES, AGORA CIT ANIA. 

crítica clara ao poder. Dramati
zar a história é revivila e actua
lizala. Sempre quixen que o 
meu traballo contribuise á dig
nificación dos demais. O teatro 
é a única arte que tende máis 
aos clásicos porque presentan 
problemas de sempre e os auto
res contemporáneos tratamos a 
problemática actual. A maneira 
de non incidir nos tempos de 

hoxe é non representar teatro 
contemporáneo e iso é un aten, 
tado tanto contra o teatro co
mo contra o mesmo público. 
Prívaselle do .teatro que lle co
rresponde, na música e nas ar
tes plásticas o recep'tor non tar
da en ter os productos. Os res
ponsábeis, programadores e po
líticos-téñenlle medo ao teatro 
polo moito que comunica. 

A. PANARO 

Os autores teatrais láianse de 
estar en terra de ninguén. Non 
ser considerados nen do mundo 
do teatro nen da literatura. 

O teatro ten l:m diferente xeito 
de ser lido e os dramaturgos 
quéixanse de que non se le axei; 
tadamente. Os textos non se len 
nen se recomendan cando se 
presta moito para facer leituras 
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colectivas que serian apropriadas 
para o ensino ou as asociacións 
culturais. O autor é no teatro un 
elemento molesto para eses di
rectores que reivindican a sua fi, 
gura como único organizador e 
responsábel do espectáculo. Es- . 
tou de acordo na sua importán
cia, pero tamén reclamo que se 
teña en conta ao autor e non se 
lle den voltas incomprensíbeis 
aos textos. Ás veces cométense 
verdadeiros disparates como de, 
sestructurar unha obra clásica. 
Agota, sen embargo, estase vol
vendo a traballar con textos sóli~ 
dos que lle den base ao teatro. 

Como influe a sua traxectória 
dramática á hora de escreber 
unha novela? 

Tiña unha idea que só podia de
senvolver mediante a novela. 
Nunca imaxinei un escenário 
pero, de repente, aparecian per
sonaxes e situacións teatrais que 
incorporaba porque a novela é 
un xénero que o permite. Criei 
unha cadea literária na que co
meza un narrador e siguen outros 
pern se enlazan; ríos soterrados 
que emerxen e desaparecen den
tro dun edifício no que a vertica
lidade funciona en contraposi, 
ción coa hotizontalidade que bo, 
tan de menos. Os personaxes 
pro~eden doutra cultura e parti
cipan dunha sociedade desorien
tada que se traspasa ao texto. O 
discurso contamínase desa situa
ción, da neurose que se produce 
na casa por unha nova forma de 
viver e por se quedar sen unha 
cultura que era a sua própria. 

Casarriba é entón un fresco li
terário sobre a desaparición da 
cultura rural? 

A nosa cultura agrária tiña unha 
grande solidez ainda que se de
sen problemas de autoestima, 
agachábase tanto no mundo ur
bano como na emigración. 
Mantíñase a pesar de estar per, 
seguida e desprestixiada até que 
de pronto comezou a desapare
cer polo poder mediático, a pr¡;;
sión social e pola posguerra feroz 
que sofrimos. Nas cidades estaba 
mal visto, non só falar galego, 
senón referirse a certas manifes
tacións que pertencian ao noso 
acervo cultural, ao noso folclo
re. O título da novela expresa a 
dificuldade de asumir ese novo 
mundo no que os valores pró
prios desaparecen nun radical 
proceso de transculturización. 

Afonda na memória colectiva 
pero é tamén novela psicolóxica 
que recria temas da vida cotiá. -

Ten unha compoñente colectiva 
e outra individual. As persona
xes teñen a sua identidade pero 
vanse c,:ousificando, confundín
dose co edifício e deixándose le
var. A novela non relata grandes 
acontecementos senón a incer~ 
teza de que non se pode contruir 
:unha identidade cando desapa
recen as bases nas que se asenta 
a cultura. Danse situació'ns ex
trañas como celebrar a cacharela 
de San Xoán nos sotos do edifí
cio, . episódios contradictórios 
que podemos ver nas cidades. 
Dóeme ver como se funde unha 
cultura sen que exista un soporte 
sólido que a sosteña, Non pre
tendo que quedemos ancorados 
no pasado, pero somos históricos 
e non podemos deixar de cons
truir a nosa identidade. • 
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EscruTORES E PROFESORES XUNTARONSE O PASAOO 3 DE FEBREIRO NO CASTRO DE SADA PA

RA HOMENAXEAR A BASÍUO LOSADA CDN MOTIVO DA SUA XUBILACIÓN CDMO CA TEDRÁ Tk 

CD DE FlLOLOXIA ÜALEGO-PORTUGUESA DA UNIVERSIT AT DE BARCELONA. QuERIA SER TA

MÉN UN RECOÑECIMENTO AO LABOR QUE losADA DESENVOL VEU DE APOIO E PROMOCIÓN 

DA UTEMTURA E CULTURA GALEGAS. No ACTO PROMOVIDO POR UN GRUPO DE PROFE

SORES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, INTERYIRON ADEMAIS DO .PRÓPRIO HOMENAXEA

DO, A PROFESORA ITALIANA LUCIANA STEGAGNO PICCHIO E O PROFESOR DA CORUÑA, 

FRANCISCD SALINAS PORTUGAL, DE QUEN RECOLLEMOS UN RESUME DO SEU DISCURSO. 

BASÍLIO LOSADA, 
UNHA MAN LIBRE TENDIDA Á LITERATURA 

Estamos aquí porque nos con
voca unha persoa, Basílio Losa
da á que si nos une, a todos e 
cada un de nós, unha relación 
académico-profisional, ou unha 
relación artístico-criativa ou, 
ainda, unha relación de cama
radaxe e de amizade. 

Para uns é o Basílio Losada, Pro
fesor, para outros o Basílio Losa
da crítico literário, estudoso e 
divulgador das nosas letras polas 
sete partidas do mundo, para ou
tros é o Basílio, narrador e fabu
lado r extraordinário onde o 
Verbo se fixo palabra e a palabra 
se fixo carne en terras de Lánca
ra, ou Barcelona ou daqueles lu
gares que afortunadamente pisa
ron os romanos ou, só esporadi
camente, aqueles sítios que nun
ca viran as lexións civilizadoras 
de Roma( ... ). 

FRANCISCO SAUNAS 

Pois esta reunión a 3 de Febrei
ro, queridos amigos, ten, tamén, 
algo de raro e de estraño que me 
gosta'ria comentar convosco. 

Isaac Díaz Pardo, Basilio losada e Francisco Femández del Riego. 

É a Universidade de Barcelona 
que organiza, co sixilo dunha 
noite de Reís, unha homenaxe, 
cuxo resultado é un libro que só 
a:lguns coñecen por problemas 
de distribución e aqui, na Coru
ña ou mellor no Castro, organi
zamos unha homenaxe sobre ou
tra homenaxe anterior e parcial
mente descoñecida. Alguén po
derla facer unha análise literária 
desta espécie de mise en abyme, 
palimpsesto dunha homenaxe 
escrita sobre outra hornenaxe 
que descoñecemos ( ... ). 

Pois ·ben, é a Universidade da 
Coruña que organiza un acto 
académico de defensa dunha te
se de Doutoramento e que o 
Profesor Basílio Losada Castro 
formaba parte do xúri que a 'ia 
xulgar e é un grupo de profeso
res desta Universidade coruñesa 
(grupo do que me sinto moi 

honrado por ser aquí o seu por
tavoz e podermos pagar, parcial
mente, unha débeda de gratitu
de para con· Basílio Losada), di
go que, aproveitando que "Basí-

· !io pasaba por aqui,, decide reu
nir un grupo de persoas vincula
das por un ou outro motivo con 
Basílio Losada e encentra-se aí 
coa sernpre pronta e xenerosa 
presenza de Isaac Diaz Pardo que 
nos facilita este magnífico mar
co, próprio para a ocasión, do 
Museu Carlos Maside. 

O resultado é este acto-homena
xe que non é institucionalmente 
Universitário, ainda que sexa 
importante a presenza de profe
sores e alunos da Universidade, 
un acto que non é literário, ain
da que sexa significativo o nú
mero de escritores, críticos e 
historiadores cla literatura, un 
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acto que non é institucional, 
ainda que estexan conosco per
soas relevantes dalgunhas das 
ins ti tucións do país ( ... ). 

Este libro que hoxe apresenta
rnos aquí non dá unha idea cer
ta da ampl'ísima nómina de per
soas do mundo da cultura, das 
letras, das artes, da Universida
de que certamente terian cola
borado neúa homenaxe, mas, 
mesmo así, perfila 
todos eses cam-

no1s, italianos, portugueses ... 
que aí aparecen ... das suas co
laboracións -dicia- non vou 
falar porque penso que non 
curnpre neste acto facé-lo, pero 
si quero chamar a atención pa
ra algunhas facetas de Basílio 
Losada que o fan desde logo 
rnerecente desta e de moitas 
rnáis homenaxes: 

- A Basílio deben-lle as litera-
. turas de língua 

portuguesa a sua 
. pos nos que Basí
lio Losada ten si- · 
do unha voz au
torizada e respei
tada. Artistas 
plásticos como 
Isaac Diaz Pardo, 
ou Siro López, 
poetas· e escrito
res como Xúlio 
Valcárcel, Euló
xio Ruibal ou Xo
s é Mª Álvarez 
Cáccamo, García 
Bodaño ou Ma
nuel Maria; Pro
fesores Universi
tários como Ma
nuel Ferreiro, 
Carlos Paulo 
Martínez Pereiro, 

'A Basílio 
debe.-lle a 

introdución no 
mercado español 
através dun tra
ballo continuado 
de tradución. Este 
carácter pioneiro 
non quere facer 
esquecer o que 
outros antes del 
fixeran pero nin
guén como el 
conseguiu selec
cionar o corpus 
fundamental de
sas literaturas e 
oferecer-llo aos 
leitores españóis 

José Luís Rodrí-
guez, Rosário 
Álvarez, Xosé R. 
f<'reixeiro ou Xe-
sus Alonso Mon-
tero; historiado-
res e críticos lite-

literatura galega 
a sua entrada 
'normalizada' 

no sistema 
universitário 

español alén de 
Pedrafita ou o 

Padornelo" 
( ... ). 

- A Basílio de
be-lle a literatura 
galega a sua en
trada "normaliza
d a,, no sistema 
universitário es
pañol alén de Pe
d rafi ta ou o Pa
dodielo. Non que 

rário's como Francisco Femán
dez der Rie·go ... (todos eles aquí 
presehtes). 

a nosa literatura bstivese com
pletamente ausente do sistema 
universitário, pero en boa medi
da era e, infelizmente continua 
a ser, un apéndi e residual na 
Universidade. O eito de teren 
dividido, por mo ivos de suicí
dio . colectivo, a tiga licencia-

Das colaboracións de todas es
nas persoas que veño de citar e 
doutras, rnaioritariamente ga
legas, de todos eles e dos espa-

tura en Filofuxia Galego-Portu
gues a en duas licenciaturas 
"independentes,, (Filoloxia Ga
lega e Filoloxia Portuguesa) le
vou á secundarización de facto 
dos estudos de Filoloxia Galega 
nas Universidades do Estado. 
Porén todos os galegos tivemos a 
sorte que, en Barcelona, na cá
tedra de filoloxias Galega e Por
tuguesa estaba Basílio Losada e, 
onde está Basflio, está a literatu
ra galega porque el é, como o di
fin i u Caneiro o outro dia na 
prensa, a literatura( ... ). 

Penso que non houbo escritor 
galego que algunha vez encon
trase pechadas as portas de Basí
lio Ldsada, sempre atento a todo 
o que se facia na nosa literatura, 
sempre pronto a dar un consello 
necesário ou a facer unha co
rrección imprescindíbel . E a fa
cé-lo sen a prepoténcia do sábio 
ou a pedanteria do erudito, can
do sabedoria e erudición non 
son precisamente o que lle falta 
ao noso homenaxeado. 

Pero se esa man tendida que 
sempre tivo para cos escritores 
galegos foi unha constante na 
sua actuación, non podemos 
deixar de subliñar a liberdade 
que sempre encoraxou naqueles 
que traballaron con el. Nun 
mundo onde se prémia o servi
lismo e a obediéncia cega ao xe
fe, onde a autocensura permane
ce como vício talvez de tempos 
excesivamente próximos, onde 
o acriticisrno parece ser acepta
do como marca incuestionada 
do noso conturbado século ... Ba
s ílio Losada empre apoiou e 
axudou áqueles que outros con
siderarían subordinado , ma 
que el os tratou corno discípulos 
ou amigos desde unha xenerosi
dade de espírito que o fai mai 
humano e polo tanto mais gran
de aos ollos de quen o coñece; e 
iso, crede-me, é difícil de encon
trar nos nosos tempos, nos nosos 
rneios e nas nosas latitudes. 

E este é Basílio, aquel que nos 
ensinou e nos ensina a pensar 
con liberdade e risco, liberdade 
e risco que son desafíos que nos 
deixa cando se aparta da cátedra 
universitária pero continua na 
cátedra da vida. 

Meu caro Basílio, disto que che 
digo non me respondas con . 
versos camonianos "Oxalá fo
rarn fábulas sonhadas!" mas pi
do-che que penses que era para 
ti que gostas ser doutro tempo 
o que o poeta dedicou a D. Luís 
de Ataíde: 

Que ven~ais no oriente t~tos reís 
que de novo nos deis da India o estado, 
que escure~ais a fama que ganhado 
tinham os que a ganharam a infiéis; 

... por todo is to ... e por mais, Ba
sílio .... moitas gracias.• 
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As déb~das de Benito Prieto Coussent 
O pintor finou en Granada perta de cumprir cen anos 
*X.E.A. 

Semella unha noticia do século pasado pero ven de acontecer en 
Andalucia. O pintor que estaba a facer o retrato oficial ao Presi.
dente Fraga -tamén esta parece unha nova do século pasado
acaba de morrer en Granada. Benito Prieto Coussent viviu perto de 
cen anos pero non lle deu tempo a rematar o suntuoso cadro do 
presidente da Xunta. Foi, sen embargo, quen de entrar no noso mi.
lénio e de devolver hai tres anos unha obra que pintara en 1936. 
Seria entón cando volta logo de tan longo tempo a Galiza. A pre.
séncia do antigo profesor do Instituto de Tui tomaba actualidade, 
mensaxe e compromiso para compartir neste século que comezamos. 

O mestre de debuxo compartira 
cárcere coa plana maior do prole, 
tariado tudense en Xullo de 36. 
As horas de cadea servíronlle para 
retratar aos compañeiros presos. 
Sindicalistas condenados a ser pa, 
seaclos ou fu ilados que, en horas 
prévias, posaron para o lápis e o 
carbón de Benito Prieto. A moi, 
tos deles coñecfaos de traballos en 
comun. Como aquel que imaxi, 
naron para homenaxear a Valle 
Inclán, morro me es antes en 
Compo tela. Prieto Cou sent ta
llou coa axuda dos seus ·amigos 
pedreiros un enorme busto de don 
Ramón. O labor tivo ramo cando 
a talla foi inaugurada con ¡:x>mpa 
republicana nos xardíns das Pal
meiras de Pontevedra semanas 

antes do alzamento militar. 
Os retratos de cárcere foron en, 
tregados un a un aos fillos ou 
viuvas dos fusilados. Todos me, 
nos un. Benito Prieto deixou o 
cárcere levándoo no seu fardel 
de pintor. Coidaba que non lle 
pertencia pero gardouno duran, 
te décadas. Nunca soubo a quen 
entregalo nin de que xeito. 

A oportunidade chegoulle a 
meio dun programa de televi, 
sión que hai anos cautivaba as 
audiéncias. Ao Quien sabe donde 
chegou don Benito pedindo ra
zón dos deudos daquel fusilado 
en Tui. Entrado de sobra nunha 
lúcida ancianídade achegouse a 
Galicia e entregou á filia do asa, 

Benito Prieto Coussent retratado cando 
era profesor de debuxo en Tui. 

sinado o cadro do seu pai. Unha 
débeda cumprida própria da éti, 
ca antifascista de Prieto Cous, 
sent. A que explicou ao conduc
tor do programa, Paco Lobatón, 
en claves conciliadoras e huma, 
nistas ante as cámaras . 

Nacera en Ribadeo, estudara na 
Académia madrileña de San Fer, 
nando a par da mestria de Julio 

Romero de Torres ~ bebera das pa, 
letas de Pla e Ber:fdito. Recibiu, 
como Maruxa Ma~o, beca da De, 
putación de Lugo ~ara perfilar un
ha arte que non t' definido ain-
da nos días nos qu tropezou con 
Pablo Bugarín e de ais fascistas de 
Tui. Os mesmos e emborralla, 
ron os seu busto d Sócrates para 
arrastralo_logo e fitdilo nas augas 
do Miño. Contaba¡, nunha entre, 
vista en A Nosa. Terra (nº 864, 8 
de Xaneiro de 199p), como Fraga 
lribame lle prometrra resgatar das 
augas a peza. Morritu Prieto Cous
sent e tal cousa norl se cumpriu. 

Como tampouco !voltou ao seu 
lugar orixinaI a esbultura de Va, 
lle Inclán que a spciedade fran, 
quista pontevedreta fixo desapa, 
recer da sua inmaculada cidade 
en 1954. O primeiro monumento 
erixido no mundo ~o autor de Ti, 
rano Banderas foi :cuspido, des, 
montado e abanddado até ocupar 
o cúmio da Curotli na Pobra do 
Caramiñal. A d~safortunada 
aventura da peza epcultórica (Ver 
ANT, nº 823, 26 de Marzo de 
1998) é un exem~lo da · perpe
tuada desmemór~a que o fran, 
quismo infrinxiu a! Galiza. Nen a 

chamada transición democrática, 
nen as institucións proprias foron 
quen de restaurar en Pontevedra 
un monumento que Benito Prie, 
to Coussent soñaba ver outra 
vez colocado no seu pedestal. 

Na entrevista realizada en Grana, 
da entremezclaba o sotaque anda
luz coa cadencia galega. Máis de 
'cincuenta anos naquela cidade 
como profesor na Faculdade de 
Belas Artes non lle fixeron esque, 
cer a terra nen aqueles anos de 
académia madrileña ao lado dos 
irmáns Mallo, Cristino e Maruxa. 
"Se a arte non está a favor dos 
homes é unha frivolidade" dicfa, 

· lle á xornalista. Logo da guerra 
civil fuco coincidir a traza da sua 
pintura cun exílio interior que o 
levou a cargar as cores dunha arte 
atemporal. Valeuse dos vellos 
mestres da pintura española, das 
táboas de feitura flamenca e do 
bestiário románico. Aventurouse, 
av fin, polos camiños dunha plás
tica moi íntima que quixo ver nas 
leituras máis indulxentes do cris, 
tianisrno o seu particular camiño 
de creación. O dun mestre que 
viu, cando menos cumprida aque
la débeda do cárcere de Tui.+ 

Adeus ao pintor e deportista Manuel Molezún 
Muralista e deseñador representa o informalismo galega 

Non seria de extranar que Ma
nuel Molezún se sentise espe
cialmente cómodo cando pen, 
duraba a sua obra nas Bienais de 
Artes no Deporte. O artista, na
cido na Coruña en 1920, adicá, 
base en exclusiva á pintura des
de o ano 1955 no que deixou a 
su a pr fi ió n de méd ic . En 
1948 p a rtic ip a ra n Xogo 

límpic de Londr 
ia lidade d ento d z m t ro 

val d . Manuel M lezún finou 
en Madrid pa ad mér ores 
día 31 e Xaneir . 

Manuel Molezún re idia en Ma, 
drid d de 1928 ~ i ali nd 

tudara ex rcer M dicina 
até qu n 1955 d ixou definiti, 

vamente a profisión para adicar, 
se íntegramente á pintura. Dous 
anos antes gañara o Concurso 
de Pintura de Coléxios Maiores 
Universitários e seria este o pri
meiro galardón dunha longa sé, 
rie que o acompañarla en toda a 
sua traxectória artística, entre 
eles pré'mio de deseño, estam, 
pado en tea, vidrieíras ou deco, 
ración. Especial releváncia ten a 
sua participación na Bienal de 

ao Paulo e no pabillón e pañol 
da Feira Mundial de Nova Ior
qu ou a realización en 1974 do 
mural para a Fundación March 
en Madrid. Xoga ao rugby e esa 
xperiéncia pasaria tamén a sua 

obra artf tica, en especial na 
participación na bienais das 

Quen f aga voar 

de Xosé Vázquez Pintor 
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Artes no Deporte dos anos 1969 
e 1977 ou, máis recentemente, 
na exposición "... in corpore sa, 
no-7 5 anos de arte e deporte en 
Galicia" que o Real Clube Celta 
artellou en 1998 en Vigo, cunha 
obra sobre boxeo. Dato singular 
da sua biografia é o terse con
vertido con sesenta anos en pro, 
fesor da Faculdade de Belas Ar, 
tes de Madrid. 

Molezún está consídérado un 
destacado representante do in
formalis mo galego . A fasci, 
nación por Picasso, Juan Gris 
ou Braque conducirao polo ca, 
míño do cubismo, do "neocu, 
bismo" que el propuña case á 
maneira de manifesto particu, 
lar. "Sospeito que o artista 
nunca quixo facer un novo cu, 
bismo, nen propuxo restabele, 
cer as máis inmodificábeis 
eséncias do cubismo, como 
tampouco pretendeu restaurar 
o gusto e as normas dese moví, 
mento estético. ( ... ) Molezún 
quixo sempre e sen ningun xé
nero de dúbidas, facer outra 
cousa; algo que, en princípio, 
soaba nos teclados cubistas, pe
ro que era música própria" afir, 
maba Antonio Garcia Tizón 
no catálogo da retrospectiva 
aberta en 1996 no Kiosque 
Afonso da Coruña, que recolle 
asimesmo un texto de Xosé de 
Castro Arines, o crítico galego 
que o visitaba no seu obradoiro 
de Aravaca e que era un dos 
seus principais valedores. 

Lembraba tamén aquelas pala, 
bras de José Hierro que definían 
ao pintor: "Seria grato rastrexar 

o xerme da sua vckación artísti
ca. A clave ato~ámola na sua 
terra natal. Galiz~ é unha franxa 
de terras verdes -todos os mati
ces posíbeis · do ~erde que des
cende suavemen~e cara o mar. 
O ceo, gris de pla~a ou, con fre, 
cuéncia, dun mus~cal e delicado 

·azul. a lus non estf sobre as cou, 
sas, dura e neta, 1senón dentro 
delas. Pero, dunhrmaneira máis 
inmediata, por qye non pensar 
en queo estímulq atopouno na 
própria arquitectµra urbana da 
Coruña? Os mir~~ores conver
ten as fachadas ,F,º sur nunha 
grande vidrieira. 'f istas de lonxe 
estas casas semelljan un antece
dente das fantasi~s de Gropius 
ou Le Corbusier". t 
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A fixación de Alvaro Cunqueiro ~oa cultura italiana 
Dorinda Rivera revisa nunha tese as influéncias italianas no escritor galega , 

Semella unha coincidencia que, , 
despois de pasar as festas preco, 
nizadoras da vida, esas que nos 
lembran a existencia da semente 
durmida pero non morra, agar
dando o calor do sol para saír; . 
esas festas que celebran o culto 
ao pan, á luz, á natureza ou ás 
primeiras flores do ano, a Igrexa 
pona, no medio do mes, o cator, 
ce de febreiro, a un santo a quen 
a tradición popular, por vía an
glosaxona, lle otorgou o poder . 
de beneficiar os noivados, iso 
que non é outra cousa que a pre
paración do terr~o para a semen
te dos futuros esposos; destituin
do a m"aneira brutal dos ritos das 
Lupercais, que os romanos cele
braban sobre estas mesmas datas, 
zorregándolle ás mulleres para 
facelas submlsas e fecundas. 

Non consideran os haxiÓgrafos 
que este santo tivese ningunha 
noiva, pero a un santo, como sa
bemos, aínda que sexa a Igrexa 
quen o certifica e sitúa no calen-

Xa de mozo Álvaro Cunqueiro 
tiña queréncia pola cultura ita, 
liana. Na revista que coordina, 
ba cando estudante no Instituto 
de Lugo anota unha série de au, 
tores presentes na publicación, 
entre eles, o espíritu de Dante. 
Desde aquela nunca o escritor 
de Mondoñedo abandonou a sua 
fixación pola cultura italiana 
que agora ven de revisar Dorin, 
da Rivera na tese apresentada 
na Universidade da Cort.1;ña. 

Cultura e Literatura italianas na 
obra de Álv~ro Cunqueiro é o títu
lo xenérico da tese apresentada 
por Oorinda Rivera e o tema 
abonda para percorrer toda a obra 
do escritor. A autora revisa a pre
séncia italiana na obra do autor 
de Merlin e familia e atopa, xa des
de os primeiros artigas, a fasci
nación que no escritor producía 
esa cultura. Especial atención 
presta Dorinda Rivera á querén
cia de Cunqueiro pala pintura, · 
sobretodo a do Renacimento e, 
acusadamente, por nomes como 

Leonardo da Vinci, Piero de lá 
Francesca ou· Veronés. 

Pero sempre agroma en Cunquei
ro a vontade de relacionar a atrac
ción pala cultura italiana coa cul, 
tura galega. O sorriso a Mona Lisa 

"recapacitou con po~terioridade". 

draio e a Antón ten asi correlación 
co aceno de Daniel 
no Pórtico da Gló
ri a, equiparando 
asi o Mestre Mateo 
aon Leonardo da 
Vinci. 'CCunqueiro 
ten fixación coa 
cultura italiana e 
iso vai aparecendo 
ao longo da sua 
obra, con nomes 
que se repiten co
mo o de Dante" 
afinna Oorinda Ri
vera dunha in-

Situa Dorinda Rive~a Cunquei
ro na xeira de autor que, coma 
el, tiñan na cultura i liana un re
ferente de especial rza. Menta, 
de forma singular,~ Otero Pe-

'R · Lous a Oiéguez, 
elaciona tradutpr de Dante 

e Leottardi. 
: o sornso . 
~de Daniel 

Dori da Rivera 
visito~ para a te e 
- diri ida polo ~no Pórtico 

~da Glória · 
prof or Carl 
Paul Martínez 
Per ir' - a heme-

COa Mona Lisa roteca galegas, d 
Madrid e Roma 

de Leonardo" anali u polo 
miudb a m gna 

fluéncia que s 
acrecenta cando o autor entra en 
contacto con Eugenio Montes e 
Sánchez Mazas na etapa na que se 
vencella á Falanxe, tempo sobre o 
que a estudosa coida que o escritor 

Dille Berce ao Inimigo 

bra xornalí ri a 
de Álvaro Cun

queiro. Reclama a i n r mat , 
unha "maior atención co intere
ante traballo periodí tico do e , 

critor, ao que resulta moi difícil 
de accedet" . • 

1 
·;Lobos e parvos 

máis feliddade e riqueza pasando polo aro da 
Raiña Vitória. Para cadrar a teoría, é preciso 
cambiar a cara do opresor: Londres non quería 
roubar senon facer a reforma burguesa de Irlan
da (aqui a revolución liberal), como agora quer 
argumentar Cólm T oibin, un Juaristi (ben paga
do tarnén) irlandés. O mal non e tivo en que lle 
romperan o espiñazo ao paí senon en que o 
seus habitantes eran lobo , insolidário ··, atrasa
dos. E parvos, polo vi to, porque non compren
deron as boas intencións do colonizador.+ 

fRANCI CO ANT. VIDAL 

O santo Valentín dos namorados 
dario, faino a advocación popular. 

A finais do século terceiro, Va
lentín enfrontouse ao empera
dor Claudia, proclamando que 
Cristo era a única luz e fonte de 
vida do universo. 

Valentín falou con mesura da 
súa relixión, con palabras doces 
pelas que non podía ser castiga, 
do. A cada pregunta reclamán
dolle •a súa adhesión ás vellas 
crenzas do imperio, el retrucaba 
poñendo o exemplo de Xesús co
mo guía para unha vida de ~anti
dade, entendendo como tal 
aquela na que non existen odios, 
vinganzas nin abusos; e por moi
to que os seus inquisidores o in
tentaban, Valentín negábase en 
todo intre a renunciar ás súas 
conviccións; ata que un dos ma
xistrados quixo comprometelo 
directamente. E aí foi onde o 
naso santo se condenou. Tivo a 
ousadía de lle chamar aos deuses 
"seres miserables e cheos de in-

Detalle da vidreira da capela de Sainte
Adresse do baptismo de san Valentin. 

mundicias'', lembrando os abusos 
sexuais ou os ritos aldraxantes 
que pedían os seus devotos. 

.Os xuíces non sabían se castiga
lo ou silencialo nunha prisión 
que lle impedise· propagar esa re
lixión que negaba a tradición 
romana. E daquela, o propio 

emperador mandou que un deles 
se encargase de custodialo. 

Coa intención de profundizar 
II.láis na filosofía de Valentín, 
na vez de metelo nunha cadea, 
o custodiador levouno para a 
súa casa, unha luxosa mansión 
onde non faltaban as imaxes 
dos seus deuses. 

Valentín entrou no pazo invo
cando a Cristo, para que a súa luz 
iluminase a aqueles idólatras que 
vivían na cegueira do paganismo. 

O xuíz, ao ouvírlle aquela invo
cación, presentoulle á propia fi
lla, unha rapaza a quen os ollas 
lle negaban a luz do día desde 
que nacera: 

- A v.er se ese a quen ti adoras 
pode coa cegueira desta criatura . 

· · Valentín calou. Axeonllouse e 
encamiñou os seus rezos pedín
dolle ao ceo o favor do seu po-

dcr para con aqucla in cent 
imposibilitada dun dos mai r 
bens da vida. 

Os moradores da casa escoita
ban as palabras do pri ioneir , 
asentían nas razóns que lle ex
poñía ao seu Deus para procurar 
unha pronta curación da nena. 

Pouco a pouco todos se foron 
convencendo da bondade de Va
lentín e do que el entendía por 
cegueira, pero máis aínda cando, 
a rapaza, para pasmo de todos, 
asegurou que podía ver, segundo 
os haxiógrafos, cos propios ollos 
tanto tempo pechos, segundo os 
nenos crédulos, cos ollos da fe 
tan ben inculcada por Valentín. 

Daquela, o emperador, ao com
probar como a oratoria do sacer
dote trocaba a crenza de calque
ra, incluso a daquel maxistrado 

' outrora fiel gardador da tradi
ción romana, mandou que o de, 
capitasen.+ 
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O exemplo de Luis Rastrallo e a súa dona 
Niste feixe de vidas máis ou me
nos exemplares e bastante para
lelas que vou acumulando en A 
Nosa T erra paréceme que ten 
méritos de abando pra ser inclui
da a dun home que inda que non 
naceu na Galiza morreu tráxica
mente nela: Luis Rastrollo, o lí
der extremeño do POUM galego. 
Somentes Manuel García Pela
yo, entre as persoas das que ata 
agora escribín aquí súas lembran
zas, era de fóra do país, anque 
moi vinculado a unha inxel estir
pe galaica (a dos Pimentel), sen
do ben numerosos os galegos que 
disfrutamos do seu saber incom
parable e da súa boa amistade. 

T do os prohomes que foran 
aparecendo nesta páxina 
teñen de común o de que 

mantiven certa relación con 
ele , maior ou menor. Pois qui
xen dar empre unha impresión 
per oal dile , en ter que apañar 
nas enciclopegias os seus datos 
biográficos. Unicamente Luis 
Rastrallo erá unha excepción a 
esa regla que ata hoxe seguín. 
Nunca o tratei; xamais falei 
con il. Coñecino só de vista, e 
a travé do ben que me falaban 
de Rastrallo os seus correlixio
nario mái próximo á miña 
vecindade e confianza. lsto é: o 
meu curmán, o dibuxante An
drés Colombo e o esqu,ecido 
trotskista santiagués, Anxel 
Mejuto. 

Supoño que Luis Rastrallo viñe
ra a estudiar Farmacia, ou nou
tra Facultade, en Santiago. E se 
namoraría daquela guapa moza, 
que asegún me enteréi moitos 
anos máis tarde, pertencía pola 
súa nai, á coñecida e tan estima
da familia compostelán dos Ci
madevila; parenta do que foi 
presidente do Centro Galego de 
Madrid, con tanta adicación, 
tras o longuísimo período de Lo
bo Montero. Foi, precisamente, 
Cimadevila Covelo quen me 
contou a proxenie da súa curmá. 
Pois eu non sabía que seu pai fo
ra o margado da casa de Liñares; 
un famoso curial santiagués que 
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Estatutos fundacionais do POUM de Santiago asinados por Luís Rastrollo. 

procreou ahonda descendencia, 
algunha moi ilustre. 

Aos poucos anos de ser liquida
do seu esposo, a viuva de Luis 
Rastrallo casou, en Madrid, cun 
señor de moi boa posición eco
nómica e viviu ricamente; sen 
esquecer, maxino, no fondón da 
alma, o tráxico final do seu pri
meiro marido, que estivo a pun
to de compartir. 

• 0 REVOLUCIONARIO EX
TREMEÑO. Luis Rastrallo ta
mén era rico pola súa casa. O 
seu pugnaz correlixionario Ju
lián G rkin, e cribiria dil que 
ra "un muchacho cuya madre 

ti ne grande propiedades en 
Extremadura". Natural de Lle
r na (Badajoz), onde comen
zou moi mozo a úa acción re
volucionaria constituindo un 
grupo da Oposición Comunis
ta, formado maiormente por 
braceiro do campo. Cunha ex
traordinaria capacidade orga
nizadora, Rastrallo conseguiu 
que o seu pequeno partidQ al
canzara grande desenvolve
mento naquela zona do sur da 
provincia de Badajoz, fronteri
za coa de Sevilla. 

Controlaba a Oposición, 
chamada logo Izquierda 
Comunista, o movimento 

obreiro dos municipios da área 
de Llerena, naquel quente tem
po da República. Así dirixiu 
Luis Rastrallo ali as folgas cam
pesiñas dos anos 1932/33. Can
do a Izquierda Comunista se fu
s ionou co Bloque Obreiro e 
Campesiño formando o Partido 
Obrero de Unificación Marxis
ta, a súa sección local de Llere
na contaba con 122 militantes, 
e Rastrollo, aportando os seus 
propios eidos, creara pra eles un
ha colectividade agraria que po
suía doce fanegas de terra. 

Ao estalar o Alzamento militar, 
o grupo do POUM de Llerena, 
malia a marcha de Rastrollo a 
Galiza, compoñíase de 230 afi
liados; dos cales máis de cin
cuenta finaron na temible repre
sión ocurrida tras a toma de Ba
dajoz polo Exército de Franco. 

• Os TROTSKISTAS GALEGOS. 
A Oposición Comunista en Ga
l ic ia organizouse a finais do 
1931 mediante o viaxe que rea
lizou ao noso país, o primeiro se
cretario dela, Francisco García 
Lavid, máis coñecido polo seu
dónimo de Henri Lacroix. Cre
ouse entón a Federación Galega 
da OCE, constituida por "cama
radas e grupos de Lugo, Coruña, 
Teixeiro, Barco de Valdeorras, 
Ferrol, Pontedeume, etc", coma 
se informaba no Comunismo, 
portavoz do novo partido, quen 
recoñecía que non agrupaban 
"forzas moi considerábeis dende 
o punto de vista númerico" 

Mais, aparte dos grupos citados, 
a Oposición Comunista tamén 
tiña militantes en Lugo, quiza
ves en Samos, Ferrol, Santiago 
de Compostela, Padrón, Noia, 
Santa Uxia de Ribeira e outros 
lugares de menos sóna, coma 
Camariñas, onde tiña doce afi
liados, e Hombre, con dez. Tal 
coma informaba El soviet, outro 
órgano trostkista . 

Xa na III Conferencia Na
cional da OCE, na que se 
acordou a súa transforma

ción en Izquierda Comunista de 
España, participan representado 
aos militantes galegas, Blanco 
Pascual, de Lugo, e Juan Marey, 
de Ourense. Aparte de Enrique 
Femández Sendón, Eugenio Fer
nández Granell e un tal Carlos 
Rivas, que figuraban entre os 
vinte representantes de Madrid. 
Cando teña lecer hei de pregun-

tarlle a Granell se ese Rivas era 
o mesmo Carlos Ribas que des:
póis de pertencer ao P.C. e de ir 
a Rusia por conta do partido, 
volveu tan desilusionado que se 
fixo xomalista falanxista. Bebía 
xinebra sen pausa e lembraba le
damente os seus tempos comu
nistas, cando era xa un vello re
dactor de Arriba. 

Prá mentalidade da avanzada in
telectualidade galega o trostkis
mo víñalle ao pelo, pois armoni
zaba ca súa idiosincrasia. Os ar
tistas de vangarda, surrealistas 
coma Granell, o seu irmán Ma
' rio, ou Femández Mazas, Andrés 
Colombo dibuxantes, de dife
rente estilo, atoparon en Leon 
Trostki o profeta que os marca
ría xa pra toda súa vida. Somen
tes as circunstancias da Guerra 
levaron polo camiño marxista 
contrario aos outros poetas e 
pintores que temperalmente ta
mén cabía que fosen trostkistas. 

• 0 TRABALLO DE RASTRO
LLO EN GALICIA. N isa atmósfe
ra intelectual e artística de van
garda na que respiraban os xoves 
mozos militantes da Esquerda 
Comunista de Galicia, coa va
guedade propia do seu tempera
mento, irrumpeu Luis Rastrallo, 
mostrando a súa rexa personali
dade extremeña e capacidade or
ganizadora. Logo de crear o im
portante núcleo de Llerena, par
ticipara no 11 Conferencia Na
cional da Oposición, nos prirnei
ros días da República. Alí, co 
nome de guerra de L. Siem expu
xo os problemas da súa rexión, e 
parece que foi nomeado membro 
da Executiva, xunto con Lacroix, 
Fersen e Juan Andrade. 

a que nos meses seguintes 
á Revolución de Asturias, 
os que estiveron encarce-

rados ou fuxidos varios trostkis
tas galegas, un deles, Andrés Co
lombo, tópase ao volver que "du
rante a miña ausencia de Galicia 
Luis Rastrallo realizara un gran 
traballo político", coma escribe 
meu curmán nas súas breves me
morias: "Instalado en Santiago 
(Rastrollo) e xa funcionando co
ma o POUM logra dar forma de 
partido ao que non eran máis 
que simpatizantes soltos. Partido 
pequeno pero en forte expan
sión. Tanto é así que o Comité 
Executivo do mesmo acorda ce
lebrar o primeiro congreso rexio
nal do Partido en Galicia. Este 
debía celebrarse o 17 /19 de xullo 
de 1936 en Compostela" 

E cando chega Joaquín Maurín 
pra participar nel, Rastrallo e Co
lombo acompañan ao líder do 
POUM a dar un mitin perto de 
Santiago; pero non poideron falar 
porque aquel día estalara o Movi
mento. O que ocorreu despóis, xa 
foi contado por Dionisia Pereira, 
en Os mártires do 36: Luis Rastra
llo , Uxio Carré e os mortos do 
POUM. Publicado en A Nosa 
Historia, 7, editada por A Nosa 
Terra, en Xullo de 1996. Paga a 
pena volver a lelo, pra lembrar a 
memoria daquil excepcional ex
tremeño e seus correlixionarios 
galegas, sacrificados cando il. • 
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Xurxo Cabezas 

'O que non pasa 
de tempo 
é a boa pintura' 

Esto u len do Estraf a/ario de Rafa
el Azcona, tres guións dos anos 
cincuenta. Dous deles, El pisito e 
El cochecito remataron en pelícu
las . Releo tamén El misterio de la 
cripta embrujada de Eduardo 
Mendoza, un libro que me obri
garon a ler no instituto eco que 
entón non gocei pero que agora 
eolio con máis placer. 

Que recomenda ler? 

O próprio Estrafalario porque é 
intelixente e divertido e estouno 
pasando moi ben coa sua leitura. 
Sempre é agradábel recomendar 
un libro co que se está a gusto. 

eomo definiría a obra que ex
pón na Galeria Sargadelos de 
Ferrol? 

É unha visión global do traballo 
dos últimos anos, das distintas sé
ries artísticas. Recóllense bicicle
tas, peixes, cafeteiras ... obxectos 
cotiáns que aparecen nos meus ca-

, dros. Collo os elementos do con
torno e desenvólvoos na miña 
pintura, crio asi unha obra ins
tintiva. Estou tamén neste mo
mento cunha exposición aberta na 
galería Bat de Madrid e rematando 
o mural que me encargaron para o 
Hospital Milltar da Coruña. 

Considera que a pintura figura
tiva está ainda na moda? 

O que non pasa de tempo é a 
boa pintura. Falar de arte figura
tiva ou abstracta é unha discu
sión que non me interesa. Gús
tanme Rembrandt e Pollock e 
non me pergunto se a sua· obra é 
figurativa ou non. 

Por que se apresenta como pin
tor da movida e artista de culto? 

Esa é a visión que apresenta Pedro 
V asco no tríptico da exposición 
pero non se ten que corresponder 
coa descrición que eu asumo. Co
mecei con 1 7 anos a expoñer en 
bares e pubs porque era a única 
forma de darse a coñecer. Son au
todidacta e a miña formación está 
na própria pintura. Para xogar en 
primeira división hai que estar an
tes no equipo do bairro. T eño a 
sorte agora de adicarme profisio
nalmente á pintura pero coñezo 
extraordinários artistas que teñen 
que traballar noutras cousas para 
poder continuar pintando.• 

Pintor. A Coruña, 1972. 

• 

• 
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É ampla a 
programa

ción musical 
polo país 
adiante. 

En 
SANTIAGO, 

por exemplo, 
temos 

a ' actuación 
do grupo 

galego Thee 
Virus para o 

vindeiro 
Xoves 15. 

O Trinque · 
Xantar e cear en Ourense 
Até o próximo 11 de Febreiro, 

Expourense cheira a cociña, a 
bon xantar e cear. Os que se 
acheguen por ali poderán esco

ller diferentes menus baseados 
na riqueza das bisbarras de Gali-

za e tamén de Portugal, Astúrias 
e León. Tal e como están as 

cousas, pode ser a derradeira 
ocasión que teñamos para de

gustar manxares tais como a 

~osteleta de Moaña. • ,,, 
• PÁXINAS COORDENADAS PÓR CVA MONTENEGRO PIÑEIRO. 

·························································!················· 

Allarb 
• EXPOSICIÓNS 

VARELA 
Mostra as suas pinturas na 
Fábrica. 

Arho 
•ACTOS 

SERÁN POPULAR 
Celebrarase o Sábado 10 ás 9 
da noite, no garaxe do cuar
tel da Guarda Civil de Arbo, 
intentando ser fideles á tra
dición, para o que se conta 
coa participación de músicos 
da zona e de Portugal, furase 
unha fia e repartiranse chou
rizos con castaña ·e chocolate 
con doces. Para lembrar os 
saraos doutros tempos insta
larase unha mostra con co
plas típicas dos seráns e das 
fías da zona. Organiza a A.C. 
Barca de LoimiL 

Ba.i.ona 
• EXPOSICIÓNS 

OVALMIÑOR ... 
.. . nos albores do século, mos
tra fotográfica que podemos 
coñecer na Casa do Conce
Uo, até o 19 deste mes. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

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

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA 
DE PINTURA 
Que podemos -coñecer no 
Centro Comarcal do Salnés, 
até o Domingo 11. 

FORMS OF THOUGHT 
Estará. exposta, até o 1 de 
Marzo, na galeria Borrón 4. 

•TEATRO 

0 PAÍS ACUÁTICO 
O Domingo 11, cenificada 
por Teatro do Noroeste, 
na Sociedcule Cultural 

Cambre 
• EXPOSICIÓNS 

CEhAMEDE 
FOTOGRAFIA KSAOO 
As obras participantes na 
m edjción <leste certame 
encontran-se na Biblioteca 
Municipal. 

Cee 
•TEATRO 

FuRGA GARABELA 
Subirá ás táboas, o Domin
go 11, da man de Volta e 
dalle Teatro, na Casa da 
Cultura. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

ROOOLFO HALFFTER 
A biografia <leste compositor 
(1900-1987) narrada de xei
to autobiográfico en trece 
paneis, con texto e iconogra
fía, con motivo do centemá
rio do seu nacimento. Difí
cilmente atoparemos na his
tória da música española e 
mexicana recente unha obra 
tan versátil, coerénte e chea 
de interese como a deste mú
sico, exiliado a México ao 
remate da guerra, e un dos 
fundadores de Ediciones Me
xicanas de Música. Na Casa 
da Administración de Sarga
delos até o 16 de Febreiro. 

A Coruña 
•CINEMA 

. GERA<;ÁO CURTAS 
O CGAI, en colaboración 
coa Agencia da Curta Metra
gem, proxecta este ciclo de 
producións lusas dos 90, sem
pre das 20: 15 en <liante: o 
Martes 13, A noite (1998, Re
gina Pessoa), Salteadores 
(1993, Abi Feijó) e Zéfiro 
(1993, J~ Álvaro Morais); o 
Mércores 14 continua con Es· 
tau perto ( 1997' Sandro Agui
lar), A suspeita (1999, Mi
guel Ribeiro) e SWK4 ( 1993, 
Edgar Pera); e o Xoves 15 po
deremos ver -9 (1997, Rita 
Nunes), Parabéns (1997, 

Joáo Pedro Rodrigues), En-
tretanto ( 1999, Miguel Go-
mes) e .& T erf(IS da bailapi-
na gorda {1999, J. Waltz). 
Mia e6niotita ke mía mera 
(A etemidade e un dia) dirixi-
da no 1998 por Angelopoulos, 
vai-se proxect:ar subtitulada ao 
español o Xoves 8 e o V enres 
9 ás 20:15 dentro do ciclo Se-
sión Especial O Sábadq 10 _a 
Produción galega traenos Globo 
(2000, Álex Valle),. ás 18:30 
h. Máis información no local 
electrónico://www.cgai.org 

• CONFERÉNCIAS 

FRANCISCO DE GOYA 
Ciclo organizado pala Funda-
ción Barrié en colaboración 
coa Fundación Amigos do Mu-
seu do Prado, que pretende 
analisar a t:raXectória desta im-
portante figura da arte españo-
la. O Xoves 15, Mujeres en el 
diván: majas y marquesas, 
por Francisco Calvo Serraller 
ás 20 h. na Fundación Barrié. 

•DANZA 

BALLET 
DE J Ésus QUIROGA 
"Prelúdio e fuga" leva por tí-
tulo a representación <leste 
ballet que terá lugar o Ven-
res 9 e Sábado 10 do teatro 
Rosalia de Castro as 21 h. 

• EXPOSICIÓNS 

Os RENov ADORES 
A col~cción de arte de 
Caixa Galicia estará na Sala 
de Exposición desta funda-
ción desde o Venres 9 até o 
15 de Abril 

PABLO IGLESIAS 
No Quiosque Afonso até o 
Domingo 18, recolle os 
momentos máis significati-
vos da vida <leste ferrolano 
asi coma do movimento 
obreiro na Galiza. 

A TERRA VISTA 
DESDE O CEO 
Fotografias de Yann Art-
hus-Bertrand que estarán 
até o Domingo 18 na Esta-
ción Marítima. 

ISABEL PINT AOO 
Ten unha mostra no Cámpus 
de Elviña até o Domingo 18. 

CONSUELO LIÑEIRA 
Expón o seu traballo, até o Cb-
mingo 18, no Pazo Municifxll. 

BRAND A 
Pod~remos ver as suas pin-
turas na galería Súper arte 
até o Xoves 15. 

EsPAZO E ÑATUREZA 
As obras de Emilia Sal-
gueiro están na galeria Par-
do Bazán. 

CALROS SILV AR 
O naso colaborador ten 
unha mostra, até finais de 
mes, titulada BotandaU Hu-
mor na sede da A.C. Ale-
xandre Bóveda (Linares Ri-
vas 49 ), na que podemos 
contemplar unha escolma 
das suas criacións humorfs-
ricas dos últimos 25 anos. 

ARTE ROMÁNICA NA 
GALIZA E PORTUGAL 
Colaboración entre a Fwida-
ción Barrié e a Fundación Ca-
louste Gulbenkian de Lisboa, 
poderemos contemplar, na se-
de da Fi.auh:ián &rrié até o 20 
de Maio, esta interesante mos-
tra oobre o románico, que tivo 
un estraordinário desenvolvi-
mento, tanto no naso país co-
mo no viciño, dancb un con-
xunto escepcional de constru-
cións, esculruras, manuscritos 
iluminados e pezas de orkbre-
ria, se ben, a disparidade do 
contexto no que se produce o 
asentamento e difu.5ión explica 
a diversidade de manifesta-
cións e a distinta evolución. 

PALAVRAS 
PARA UN PAÍS 
Da editorial Galaxia, organi-
zada con motivo do seu 50 
aniversário, na que se reco-
llen todo tipo de documen-
tos relacionados coa editorial· 

· e que permete botar unha 
ollada á evolución da sacie-
dade e cultura galega nestes 
últimos 50 anos. Fotografías, 
cartas, informes da censura, 
cartaces, livros, etc. ofere-
cen-nos unha visión desta 
época Durante este mes. 

XURXO ORO CLARO 
Ten unha mostra no cen-
tro de arte Atlántica, que 
permanecerá aberra até o 
10 de Febreiro. 

CARMEHERMO 
Podemos coñecer a sua pin- Hevia tura ri.a galeria Arte Imagen, 
até o ~ O de Febreiro. 

As BÁGOAS 
DES( PEDRO ... 
... na pintura española do Sé-
culo de Ouro, no Museu de 
:&:las Artes (Zalaeta s/n), sé-
rie de cadros coa iconografla 
das bágoas de S. Pedro des-
pois de negar a Xesus. Entre 
outras, pódense contemplar 
obras de Luis de Morales, El 

Ao outro lado é o traballo no que o gai· Greco, José de Ribera, Fran-
cisco .Collantes, Diego Ve- teiro asturiano amasa toda a sua inque· 

lázqu~ Bartolomé E. Muri- danza criativa de viaxeiro incansábel de-

llo e ~lgun anónimo flamen- senvolvendo a sua capacidade de explo-

co. A~e o 25 de Febreiro. rar novas paixases coa sua gaita electró-

.i 
nica. Estará no Pazo da Ópera de Co .. 

•M"1'SICA RUÑA o Xoves 8 ás 21 h .; no pazo dos 

i deportes Paco Paz de ÜUR ENSE o 

DIGiíf AL XXI Venres 9 ás 22 h.; e en PONTEVE .. 

Esta~ este Xoves 8 na sala DRA no Pazo da Cultura o Sábado 10. • 

Mardigras (Travesa da T arres 
8, perfü da Praza de &paña), 
lugar que serve de cenário pa- Magdalena; no Ateneu este 
ra a actuación de TIRAN .. 
00 P' ALANrE, o Venres 

Xoves 8, ás 20:30. 

9; ou ae NENOS DA Ri;. •CINEMA 
VOLTA, o Sábado 10; e ta-
mén qe STIFF MARVEL, o 

. TORRENTE BALLESTER vindeiro Venres 16; o Co .. 
Ciclo adicado á relación do SECHA ROJA, o Sábado 
escritor ferrolár). co cinema e 17. Mliis información no por-
no que se emarca a proxec-tal //rtjardigras.8k.com 
ción da fita El rey pasmado 

Novas INTÉRPRETES 
(1991) de lmanol Uribe o 
Martes 13 no Ateneu. A quihta edición deste ciclo 

dá-lltj a oportunidade a un 
• EXPOSICIÓNS vasto grupo de novas valores 

musicais de se iniciar no mun-
DANIEL Rro da" da. alta interpretación. O 
Mostra retrospectiva 1990-Um.s 12 ás 2030 h- na Fwida-

ción ~arrié, o pianista Lluis 2000 de esculrura que esta-
rá no C. C. Torrente Ba-Rodríguez Salvá interpretará 
Uester até o Mércores 28. obras de Beethoven, Albéniz 

e Chdpin. O Luns 19 á mes-
CARME MARTIN ma hora, Eva Sartataviciut.e á 
As suas pinturas estarán, frauta, acompañada por Karo-

lis Bibeinis ao piano, ínter- até o Sábado 10, na sala 
Galeria.s. pretarán obras de Bach, Mo-

zart, Prokofiev e Poulenc. 
MIRADAS V1RXES 

NEK Baixo este título Vicente 
En concerto o Venres 16 Blanco amasa a sua obra 
no Coliseu. no C. C. Torrente BaUest.er 

até o Luns 12. 

Ferrol A Gudiña 
• CONFERÉNCIAS 

• EXPOSICIÓNS 
Os NOSOS BAIRROS 
Ciclo de mesas redondas BoNECAS 
onde se falará, nesta oca· De M. Bingas, poderemo-
sión, das infraestruturas da las ver na Casa da Viuva . 

gonizán unha fita consuuída a 
base dos clásicos do suspense. 
Consegue que o espectador dé 

~ SCARY MOVIE. 
Un asasíno en série 

persegue e mata a vários xó
venes que, por acidente, ha~ 
bia un ano mataran a outra 
persoa. Par6dia do clnema de 
,terror dos noventa. 

.. ~ ~os chimpos na butaca. 191 
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• EXPOSICIÓNS ' 

ÜS OUTROS BAIRROS 
Mostra de fotografias feitas 
por prostitutas, até o Mérco
res 28, na galeria Sargadelos . 

X FESTIVAL DE JAZZ 
Este é o dlulo da mostra fo
tográfica de Pepe Álvarez e 
X. Reigosa que está no Cla
vicémbalo até finais de mes. 

TERESA BRUTCHER 
Colga as suas pinturas na 
galeria Nova Rua Arce. 

)OSÉ BLÁZQUEZ 
No Edifício Administrati
vo da Xunta ten unha mos
tra dos seus acrílicos, até o 
Xoves 15. 

TEMPORAI 
Pintura de SEBAS AN
LLO, que poderemos coñe
cer até o 20 de Febreiro na 
galeria Clérigos. 

)UAN ZUÑIGA 
Mosrra de pintura na sala 
Almiranr.e até o 10 de Fe
brciro. 

).L. ANDUJAR 
Mostra itinerante que po
demos visitar na Biblioteca 
Pública. 

VI BIENAL 
INTERNACIONAL 
DEGRAVAOO 
Cunha amplísima repre-
entación de autores tanto 

do país como do resto do 
mundo, no Museu Provin
cial onde permanecerá até 
o 18 de Febreiro. 

ANDRÉ SANTEIRO 
Poderemos contemplar os 
seus gravados na sala Agua
tinta. 

MAQUlEIRA 
· O seu legado bibliográfico 
está exposto no Coléxio de 
Arquitectos. 

AGASALLOS 
Produtos artesanais coma 
cestas, alafaias, coíro, car
tón, tapices, tallas en ma
de ira, roupa ... até o 28 de 
Febr íro no Centro de Ar
t ania 

•MÚSICA 

GE H 
O club d art e música 
Clavicémbalo acolle a este 
grupo d pop-r ck galego o 
Xoves 8. N ste mesmo lu
gar, que stá na rua Paxari
ños 23, o Venres 9 darán 
comezo a Xornadas de 
Música tradicional, co gai
t iro de Bueu ANTON 
DAVILA e o bouzokista 
XOSÉ LIZ; o Venres 16 
continuan estas xomadas co 
g_eiteiro asturiano IV ÁN 
COSTA. Entretanto, pode
remos gozar doutros estilos 
musicais ben distintos: o Sá
bado 10, Hip-hop das 20 até 
as 0:30 h .; e o Xoves 15, 
ANGELES & MELKER 
apresentan o seu traballo 
¡¡Si!!, onde mesturan jazz e 
flamenco. Máis informaciórl 
en://www.clavicembalo.co 

HOMENAXE A YERDI 
O Sábado 17 no auditório 
Gustavo Freire, baixo a di-

Cinema galego 

•CIRCO 

CIE. PRÉ'O'C,COUPÉ 
Desde Franza, espectáculo 
de duas personaxes. Un, es
pécie de paia:so-filósofo, 
acróbata, bailarin e malaba
rista; o outro, músico, multi
instrumentista que vive nun 
frigorífico. O Venres 9, Sá
bado 1 O e Domingo 11 no 
Teatro Helena Sá e Costa. 

• CONFERÉNCIAS 

A QUINTA FEIRA 
NO PLANET ÁRIO 
Ciclo de exposicións e ob
servacións astronómicas 
para dar a coñecer máis to
do o relacionado con esta 
disciplina. Todos os Xoves 
até o 13 de Decembro no 
Centro de astrofísica da 
Universidade do Porto. 

•DANZA 

ANTHROP UNE 
MÉT APHYSIQUE DE 
FANTÓMAS 
Por primeira vez en Portu
gal a Compañia Castafiori 
francesa, que ten como le
ma "refacer o mundo di
vertindo-se". Con direc
ción, coreografia e música 
de Marcia Barcellos e 
Karl Biscuit, o Xoves 15, 
Venres 16 e Sábado 17 no 
Rivoli Teatro Municipal. 

• EXPOSICIÓNS 

"IN THE ROUGH": 
Imaxes da natureza a tra
vés dos tempos na colec
ción do museu Boijmans 
Van Beuningen. No Mu
seu de Arte Con.temporánea 
de Serralves apresenta-se 
unha selección de obras 
deste museu holandés, da 
Idade Media aos nosos 
dias, sob o ponto de vista 

rección miLsical de Afonso 
Saura e a cénica de Gustavo 
Tambascio. Máis informa
ción no Concello de Lugo. 

I 

Oleiros 
.llTEATRO 

AAGONIA 
DAS CENTOLAS 
Será representada, o Sába
do 10, por Teatro da Lua 
na Fábrica. 

Ortigueira 
• EXPOSICIÓNS 

M ú I A, MESTRE 
Mostra interactiva n o 
Claustro do concello. 

Ourense 
•CINEMA 

KANzo SENSEI 
Fita de Shohe lmamura que 
vai ser proxectada, este Xo
ves 8, na Casa da Cultura 
(Biblioteca Pública do Con
cello) ás 20:30 e 23 h., orga
nizado polo cineclube Padre 
Feijó. E para o vindeiro Xo
ves 15, no mesmo lugar e co 
mesmo horário, Eroxectarán 
THE RING I U CfRcu .. 
LO, de Hideo Nakata (Xa
pón, 1998), que se fixo co 
galardón á mellor película 
no Festival de Cinema Fant.ás
tico de Bruxelas 99 ou co de 
mellor fita, director, e efectos 
especia is do de Sitges 99 . 
Conta como Reiko, reportei-

Poderemos ver, entre o Venres 9 e 
o Domingo 14, na CORUÑA, no 
cinema Los Rosales a fita Cuba 
libre; en LUGO, no cinema Yelmo, 
proxectara-se The end; en Ou .. 
RENSE no Novocine, La vida es un 
dolor; en PONTEVEDRA, .nos 

Multicines ABC, poderemos ver a fi
ta Paranoia dixital; no cinema Ga
ya, en.F'ERROL proxectara-se Afo
nía; no Valle lnclán en SANTIA
GO, Recuerdos. de u~ amante 
neurótico; e no ¿inema Centro de 
VIGO, Se o seí non veño. + 

PORTO 2001 

da pais~e, tema especial
mente relevante na histó
ria da pmtura holandesa e 
flamenga. Obras de Rem
brandt, Ruysdael, Cour
bet, Ga uguin, Monet, 
Kándinsky, Dali, Magrit
te, etc ... Até o 1 de Abril . 
No mesmo. centro pode-' 
mos atopar outras duas 
mostras relacionadas coa 
paisaxe, unha do artista 
norte-americano DAN 
GRAHAM , e outra de fo
to_grafias da portuguesa . 
JULIA VENTURA. Am
bas até o 25 de Marzo. 

ARTE NO PORTO 
Porto 60-70: Arte de 
Vangarda é unha mostra 
producida conxuntamen
te polo Serralves e a Coo
perativa Árvore que pode
mos aprezar nos locais 
destas institucións, e que 
xunto coa exposición Ar
te no Porto do século XX, 
na Galena do Palácio, nos 
apresenta, até o mes de 
Abril, unha chea de mos
tras da criación plástica. 

Ü PERDÁO 
DAS ÁRVORES 
Fotografias en branco e pre
to de }ORGE VIANA 
BASTO que este mes po
demos atopar na Casa de 
Cultura de Paranhos e na 
que se pode aprezar a impor
táncia desempeñada pola 
árbore na criación poética. 

•MÚSICA 

CENTENÁRIO 
DO NACEMENTO DE 
AARóN COPLAND 
A Orquesta Nacional do 
Porto apresenta o progra
ma Music for the Theatre, 
Concerto para Piano e Or-

ra televisiva, investiga a his
tória dunha fita de vídeo que 
causa a marte a quen .a olla 
A seguinte vítima pode set 
ela porque consegue a fita en 
cuestión. Auténtico terror. 

• EXPOSICIÓNS 

)OSEHNA ALONSO 
Os seus cadros poderan-se 
ver no Edificio Politécnico 
da Universidade. 

EsPAZOS 
Mostra pictórica de Gu1 .. 
LLERMO PEDROSA, até 
o Martes 20 na galeria Viso!. 

MATÉRIA PRIMA 
Mostra de IGNÁCIO BA
SALLO, onde o escultor ga
lego que retoma a heréncia 
paterna, e algunhas vivén
cias que o vinculan ao tra
ballo en madeira, pero rein
terpretando o material, reu
tilizando-o, recuperando-o. 
Até o 17 de Marzo na gale
ria Mtrrisa Marimón. 

PIET 
Mostra fotográfica na Casa 
da Xuventude. 

questa, Concerto para Cla
rinete e Orquesta e El Sa
lón México, coa dirección 
de Marc Tardue e Antó
nio Rosado ao piano e 
Carlos Alves ao clarinete. 
O Venres 9 e Sábado 10 no 
Rivoli Teatro Municipal. 

REMIX,ENSEMBLE 
CASA DA MÚSICA 
Apartment House Suite 
de Maichel Parsons; Au
tumn' 60 ·comelius Car
dew Chirographic de Phi
lip Comer; Symphony de 
Daniel Goode; "queneraq, 
our brath as bones" de 
Malcom Goldstein e Je
sus'Blood Never Failed me 
yet de Gavin Bryars, coa 
dirección de Anton Lu
koszevieze, o Martes 13 
no Auditório de Serralves. 

•TEATRO 

AHORA EN QUE 
· NÁO SABIAMOS NADA 

UNS DOS OUTROS 
Co-produción entre o Te
a tro Nacional S. Joiio e 
Teatro Só do texto do au
tor contemporáneo aus
triaco Peter Handke, diri
xida por José Wallenstein. 
Un espectáculo cunha for
re carga poética que pode
mos ver no Teatro Nacional 
S. ]oíio até o 25 deste mes. 

P RJ X. ÜRESTElA 
Produción de Nuno Car
doso e interpretación do 
Grupo de Teatro de Re
clusos do EPPF dunha es
colla de textos emblemáti
cos da tradición tráxica, 
nomeadamente a Oresteia 
de Esquilo, revisados, re
escritos e cen ificados no 
cárcere. Venres 9, Sábado 
10 e Domingo 11, no Es
tabeleceminto Prisional 
de PafOS de Ferreira.+ 

ANA REINALDO 
Podemos coñecer as suas 
obras no Ateneu até o 26 
deste mes. 

J. PAR.DIÑAS 
As suas tallas en madeira es
tán expostas na galeria Uz. 

NEVE 
Expón as suas fotografias-na 
cafetaria América. As acua
relas de ADRIANO PAZ 
podemos coñece-las no café 
Bohémio. SALOMÉ DEZ 
ten unha mostra de pintu
ras na cafetaria Princesa. 

FOTOGRAFIA 
TRANSITlVA 

1
Mostra fomgráfica de X.L. 
.vazquez "Che", no museu 
municipal. Tamén aqui ca
,ricaturas de Ornar. 

Mª J. DE DIOS GLEZ. 
PiÍ<rura e escultura até fi
nais de mes no Liceu. 

RAMóNCONDE 
Mostra escultórica na sala 
Electro Hogar. 

DESEÑO DE V ANGARDA 
1880,1940 
Título da mostra, que pode
remos coñecer até o 18 de 
Febreiro, na Aula de Cultura 
Caixanova. Un percorrido a 
través da evolución do de-

, seño que ten como ponto 
de partida á toma de 

. consciéncia que se produciu 
nos movimentos vangardis
tas da europa industrializa
da, con obras de Van de 
Velde, Josef Hoffman, 01-
brich, peter Behres ou 
Héctor Guimard. Conti
nua coas formulacións ra
cionalis.tas propugnadas po-
1 as escolas Werkbund, 
Bauhaus, De Stril,. etc., é a 
sua influéncia no estilo in
ternacional de entreguerras 
onde xa se definen as bases 
do deseño contemporáneo. 
Exíben-se obras de Witz
mann, Breuer, Mies van 
der Rohe, Rietvdd, Schia
perelli e outros. · 

ANOSATERRA ., ................ ·-· ..... . 

, COLECTIVA DE 
PINTORES CUBANOS 
Na sala de exposicións 
M&B. 

PETER)ENSEN . 
Expón as suas obras no 
cuartel de S. Francisco. 

•MÚSICA . 

THE EASYTONES 
Grupo ourensán que prattca 
un enérxico sixties beat 
-garaxe-, e que vai tocar 
este Xoves 8, a partires das 
9 h. da noite no Rock Club. 
O prezo da entrada é de 800 
pta (concerto+cervexa). 

As Pontes 
•TEATRO 

MENOS LOBOS 
O Domingo 11, da man de 
Talia Teatro,, no AuditÓrio 
Municipal Alovi. 

Pontevedra 
•ACTOS 

NOITES ABERT AS 
Obradoiros e todo tipo de acti
vidades como lecer alternativo 
para a mocidade . O Venres 9, 
na Casa da Luz cesteria a par
tir das 21 h; máxia e manuali
dades con material reciclado 
ás 23 h; e música tradicional ás 
O p. O Sábado 10 faladoiro so
bre nutrición ás 22 h; frauta ás-
22:30; carteíras con bricks ás 
23 h; e música uadicional ás O 
h. No Coléxio Froebel bailes 
para persoas minusválidas ás 
21:30; e ás 23, bailes de salón. 
No pavillón multiusos da 
Xunqucira, o Venres 9 Aeró
bic ás 23:30. E o Sábado 10, 
T ai Chi Chuan ás 22h; e tiro 
con arco áS 23 h. No local da 
A.V. P~s. o Venres 9 
expresión dramáúca ás 23 h; e 
o Sábado 10 gaita ás 21 h.. O 
Sábado 10 na Piscina Munici
pal iniciación ao salvamento, 
ao esquimotaxe e ao aquagym 
ás 22 h; e primeiro.5 auxilios de 
0:15 a 1:15 . No teatro Princi
pal, o Sábado 10 audio-visual 
de himalayismo ''Experiéncias 
.ani:_es e despois do K-2", a par
tires das 20:30. Máis informa
ción no telf 986 804 336, ou 
www.noitesabertas.com. 

ÍI CINEMA 

HERMAN 
Dentro do ciclo de cinema 
e'scol~; ternos esta película 
que é a história dun rapaz 
que non é diferente do resto 
dos da sua idade, agás en 
que está a quedar calvo; 
apresentado con este dilema 
Herman usa a sua fértil ima
xinación, cun ponto de vis
ta cómico da vida, para na
vegar a través dos duros ma
res, comunmente coñecido 
como madurar. Á fin dá-se 
conta que é mellor afrontar 
os problemas con humor e 
imaxinación que con amar
gura e retracción. Este Xo
ves 8 no teatro Principal. 

• EXPOSICIÓNS 

AMORES DE CINEMA 
Composta por óleos de J .R. 
SÁNCHEZ baixo o sin~lar 

epígrafe, a ~ostra está com
posta por mais de 30 lenzos, 
unificados por un eixo temá
tico: as cenas de amor máis 
populares e coñecidas do ci
nema universal. Na sala de 
arte Gagos de Mendoza e Pra
za de San Xosé até o Luns 19. 

)UAN V ALCÁRCEL 
Mostra itinerante que po
demos coñecer na sala 
Teucro até o Mércores 28. 

ÜVÍDIO MURGUIA 
A obra deste pintor galego, · 
fillo de Rosalia de Castro e 
Manuel Murguia, estará ex
posta na Museu de Ponteve
dra, a partíres do )\oves 15, 
organizada pola Fundación 
Barrié no marco da Cataloga
ción arqueolóxica e artística de 
Gq.liza realizada conxunta
mente co Museu de Ponteve
dra. Na obra' deste membro 
da chamada "xeración doen
te" destacan as paisaxes, on
de introduce novos concep
tos espaciais e unha paleta 
clara e luminosa a medio de 
pinceladas fuciles e sutis. Ca
racterizou-se pola sua voc,a
ción autodidacta e xa gozá'ba 
de prestíXio e recoñecemento 
nar sua época, mais morreu 
novo, cando as suas cualida
des comezaban a destacar. 

RAMÓN V ALENZUELA 
Nado en Silleda no 14, fo¡ 
mobilizado polos golpistas; 
xa na fronte pasa ao bando 
republicano e remata nun 
campo de concentración 
francés, onde o capturan os 
nazis para entrega-lo ao 
franquismo que o interna na 
dura prisión de Ávila. For
mou parte daquela xeración 
que se ilusionou co galeguis
mo na lI República, loitou 
coas armas contra o fascismo 
e, no exíio, participou, pri
meiro a carón de Castelao e 
logo como militante comu
nista en actividades anti
franq{iistas. No galeria Sar
gadelds até finais deste mes. 

ÜUTROS BAIRROS 
Fotografías no teatro Princi
pal, até finais de mes, pro
movida por Alecrín e a Con
ceUeria da Muller.Os baírros 
de prostitución galegos vis
tos palas suas protago~istas. 

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 to
do o dia as fins de semana. 
Pecha os Luns. 

XOAQUIN V AAMONDE 
(1871,1900) 
Mostra adicada á recupera
ción des te .pintor galego, 
integrante da "xeración do
ente" e figura indiscutida do 
retrato no Madrid finisecular, 
composta-por 39 obras, al
gunhas delas procedentes da 
Biblioteca Nacional, o Mu
seu do Prado e a Fundación 
Casa de Alba. No Edifício Sar
miento. Até o Domingo 11. 

BENJAMIN PALENCIA 
Os debuxos deste criador da 
Escala de Vallecas, que intro
duciu unha visión renovado
ra na arte española de come-
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A soprano 
Ainhoa 
Arteta, 

acompañada 
ao piano 

por 
·Alejandro 

Zabalas, 
estará no 

Pazo do 
Cultura 

pontevedrés 
ovindeiro 

Sábado 17. 
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zos do século XX, están ex
postos no espazo para a arte 
de Caixa Madrid (pr/ de Sta. 
Maria) até o 11 de Febreiro. 

]OSÉ RAMÓN SÁNCHEZ 
Co título Amores de cine 
abre-se unha mostra do ar~ 
tista na sala de arte Gagos 
de Mendoza e P-raza de San 
Xosé até o 18 de Febreiro. 

lTZIAR EZQUIET A 
Esta coruñesa titula "Sítios 
S/T" a mostra de pintura 
que podemos ollar na galería 
Anexo até o 12 de Febreiro. 

ANTÓN SOBRAL 
E~ón a sua pintura en La 
Petite Galerie de Teo . 

• LEITURAS 

POEMÁRIO IRLANDÉS 
Do que é autor Adolfo Ca
amaño e que será presenta
do, mercede a AC Maio 
Longo e edicións Esp iral 
Maior, no Centro Cultural 
Caixa Galicia (Café Moder-
no) este Venres 9 a partir 
das 20 horas, coa interven
ción de Bernardino Graña, 
Ramón Regueira Varela, 
Miguel Anxo Femán-Ve
llo e o próprio autor. 

•MÚSICA 

RICARDO PAzo ·& 
ALEJO AMOEDO 
Tocan o oboe e o piano res
pectivamente, e actuarán, o 
Martes 13, no teatro· Princi
pal, interpretando pezas de 
Vivaldi, Schuman e Haydn. 

BABES IN TOYLAND 
Este grupo punk-grunge 
formado en 1987 reune-se 
para facer est; última xira 
despois de cinco anos na 
sombra. O Domingo 11 
xunto con DEVIOT na 
sala Camawey ás 21 h. A 
entrada adiantada custa 
2.000 e 2.300 na billeteira. 

AINHOA ARTET A 
Poderemos disfrutar da voz 
desta soprano, acompañada 
ao piano por ALEJAN
DRO ZABALA, o Sábado 
17, no Pazo da Cultura. 

•TEATRO 

ROSENCRANTZ 
Y ÜUILDENSTERN 
HAN MUERTO 
Obra de T om Stoppard diri
xida por Cristina Rota e in
terpretada pola compañia 

Coo.voeat:órias 
SfMrNÁRiO SOBRE CESFOVOAMFN10 
AGRÁRIO.E RURAL 
Organizado polo Sindicato Labrego Ga
lega xunto a CPE baixo o título "PAC 

• e despovoamento agrárió e/ou rural", 
dentro do programa de formación euro
pea AEFPR. Con el pretenden coñe
cecer a problemática do despovoamen
to agrário e rural vendo as suas orixes, e 
diferentes repercusións sociais deriva
das; comparar a situación nos distintos 
países con representación neste seminá
rio; analisar. as distintas políticas realiza
das polos govemos nacionais ou auto
nómicos para frear o. despovoamento asi 
como os resultados das mesmas, facendo 
fincapé naquelas zonas con aumento de 
povoación e ver que actividades econó- · 
micas sustentan este crecimento; os 
efeitos que a P AC ten no despovoa
mento e no envellecimento, tanto his
toricamente como na actualidade. O se
minário celebrarase no recinto de expo
sicións e congresos da Estrada do Ven
res 9 ao Sábado 1 O comezando ás 9 ho
ras. A inscrición pódese facer nos locais 
do SLG; por telf. 981554 147 - 986 590 

010; por fax 981 572 570; ou por correo 
electrónico signac@terra.es 

XXII CONCURSO DE POESIA 
OFACHO . 
Poderán participar todos aquelas per

' soas que, sen limitación de idade, non 
t eñan publicado un livro poético indi
vidual en galega. De tema livre, inédi
tos, en galega e sen limitación de ex-

. tensión, cun máximo de 5 poemas por 
concursante e mecanografados a duplo 

- espazo. Haberá un único prémio de 
50.000 pta. máis as mencións honorí
ficas que estime oportuno o xúri, de
bendo ser remitidos os traballos, por 
cuatriplicado, con lema e baixo plica, 
á Agrupación Cultural O Pacho (Fede
rico Tapia 12-1 2 , 15.005) ou ao apar-

- tado de correios 46, da Coruña, senda 
admitidos a concurso os traballos rece
bidos antes do 19 de Abril. 

2001. Poderán participar obras por au
tores ou colectivos de calquer na
cionalidade, producidas con posterio
ridade ao 1 de Xaneiro de 1999, que 
deberán ser testemuño dunha escrita 
orixinal, investigación singular, tanto 
no tratamento coma na temática. 
Aceptaranse todos os xéneros en cal
quer idioma, sen límite de duración. 
As obras tamén tñen que estar feistas 
en soporte electrónico e deberanse en
viar á Casa das Artes (Policarpo Sanz 
15, Vigo) acompañadas da folla de 
inscrición e duas fotografias ou diapo
sitivas. No caso de posuir texto ou diá
logo que non sexa en galega ou caste
lán deberan acompañarse da tradución 
por escrito nalgunha destas línguas . 
Concederase un prémio de 500.000 
pta e dous accésit de 250.000. 

do Bolo, zona de Vilariño de Canso e 
Verin. Para anotarse pódese pasar polo 
local da agrupación (Lina_¡:es Rivas 49, 
12

), de Luns a Venres e áe 17 a 21 h . 
ou chamar ao telf. 981 244 355 no 
mesmo horário. 

CONCURSO DE COMPARSAS 
DE VIGO 
Para o entroido deste ano. As com
parsas, mmimo 25 persoas, que estén 
interesadas en participar deberán rea
lizar a inscrición no Rexisto Xeral do 
Concello até o Mércores 14 de Fe
breiro ás 13 h. O 12 prémio é de 
400.000 pta; o 22 , de 300.000; o 32 , 

de 200.000; o 42 de 150.000; para a 
máis festeira, de 75.000; ademais de 
20 accésit de 70.000; e para o desfile 
do Enterro do Meco, 125.000. Igual
mente está aberto o prazo para as 
comparsas escolares, no que poden 
participar até 20 coléxios por orde de 
inscrición, até o Xoves 15 á 1 do 
meiodia. O prémio para cada coléxio 
é de 25.000 pta. e as bases pódense 
consultar no Concello. • 

Nuevo Repertorio con 
Juán Diego Botto e Ernesto 
Alterio. Unha anovadora 
visión do "Hamlet" de Sha
kespeare, a través duns escu
ras personaxes secundários 
que reflecten os conflitos so
bre a existéncia e o contex
to social no que o ser huma
no debe loitar. Este Xoves 8, 
ás 21 h, no Pazo da Culturti. 

.Santi.ago 
• CONFERÉNCIAS 

SITUACIÓN DAS 
MULLERES AFGANAS 
Por Shapiri Hakami, este 
Xoves 8 ás 20 h. na Funda
ción Granel!. 

•DANZA 

POR UNA MANZANA ... 
. . . siete historias cómico-se
xuales para cuatro pollas y 
dos coños, é o título do es
pectáculo da compañia ma
drileña El curro daruateatro, 
que nos oferece este cabaret 
bailado, divertimento humo
rístico pomo-cénico que Par
te da história de Adán e Eva 
e o famoso fruito como pre
cedente e excusa para afon
dar con simpatia e algo de 
morbo no território do ins
tintivo e do puramente se
xual. Contactos persoais na 
prensa, prostitución por in
temet, hot line, tertulias no 
WC, cuartos escures, transe
xualidade e vídeo-pomogra
fia, son os temas das sete pe-
as que integran o espectácu
o. Este Xoves 8 e Vemes 9 

na NASA, ás 23 h. 

EL CARNAVAL 
DE LOS ANIMALES 
Espectáculo de danza para 
nenas e nenos de todas as 
idades para achega-los a este 
universo e, seguindo as in
tencións de Saint-Saens, ta
mén ao da música. Comeza 
cun texto que descrebe a ca
da animal, plantexando un 
xogo cos cativos, no 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. O Sá
bado 10 ás 16:30, na NASA. 

SAFARI FOTOGRÁFICO 
DOENTROIDO 

FESTIVAL DE VÍDEO 
CIDADE DE VIGO 
Organizado polo Concello, o prazo de 
recepción remata o 3 de Marzo de 

Organizado pola Agrupación Cultural 
Alexandre Bóveda da Coruña, terá lu
gar o Sábado 24 e Domingo 25 deste 
mes percorrendo o entroido de Viana 

• EXPOSICIONS 

HOMENAXEA 
MANUEL Luís ACUÑA 
Comemorativa do centenário 
do nacimento do autor do 
poemário Fir¡;oas e que pode
remos contemplar no Museu 
do Povo Galega até o 3 de 
Marzo. Nela están sinaturas 
como Colmeiro, Faílde, Fer
nández Mazas, l.axeiro, Nó
voa, Prego, Seoane. .. até vin
tecatro pintores e escultores 
relevantes na arte contempo
ránea galega. M.L Acuña na
ceu en Outubro de 1899 en 
Sobrado de T rives, mestre de 
profisión, militou na Irman
dade Galeguista de Ourense e 
logo no PG; colaborador en 
numerosas publicacións, foi 
depurado en 1941 do corpo 
de maxistério, exercendo a 
docéncia privada até 1966, 
en que foi reabilitado; partici
pou na fundación de Galaxia 
en 1950 e finou en Ourense 
en Agosto do 75. 

TERESA PuY 
As suas pinturas permane
cerán penduradas na sala 
José Lorenzo, até o Luns 19. 

MAURO TRASTOY 
Ten unha mostra pictórica 
baixo o título El sitio de 
mi recreo, na galería Palo
ma Pintos. 

RENA TA ÜTERO 
Na galeria Espacio 48 pode
mos ollar as pinturas desta 
artista, até o Luns 12. 

EsTÁN 6 
Mostra colectiva na galeria 
SCQ, até o Venres 23. 

HOMENAXE 
A Uxro NOVONEIRA 
Porta a Compostela (Carpeta 
Homenaxe a .Uxio Novonei
ra) é o título da mostra que 
a Universidade de Santiago 
abre na Capela do Coléxio 
Fonseca, e que poderemos 
visitar até este Xoves 8. 
Gravados de Manuel Facal 
e textos de Pura Vázquez, 
Luz Pozo, Manuel Maria, 
Salvador García Bodaño, 
Bernardino Graña e Xosé 
L. Méndez Ferrin. 

V ARI CARAMÉS 
O CGAC presenta unha 
mostra deste fotógrafo ga
lega, até o 15 de Abril, no 
que poderemos aprezar co
mo converte o seu persoal 
xeito de ollar nun mundo 
máxico e suxestivo. 

GARAXE 
Até o 25 de Febreiro pode
mos visitar esta mostra co
lectiva no CGAC, que 
apresenta a imaxe do auto
móbil na arte contemporá
nea. Se o ferrocarril cambia
ra a percepción sensfbel e 
colectiva do espazo e do 
tempo, e por iso do mundo, 
o automóbil achegou as re
gras para a sua posesión in
dividual e máxica. Inicia-se 
coa sua chegada unha meta
morfose na nosa identidade 
antropolóxica, que se reflic
te nas nosas manifestacións 
culturais. 

o ATENEU LIBERTÁRIO 
Que se encentra na Repú
blica de El Salvador 12, 
acolle a mostra fotográfica 
tituladada Movimento Liber
tário en Compostela 1: anos 
70, primeira dunha xeira 
que percorrerá a história do 
anarquismo nesta levítica 
vila. Pode ser visitada todos 
os Xoves a partir das 20 h . 

EsTER P ARTEGÁS 
Expón xunto con Laura 
Torrado, por vez primeira 
na Galiza, na galería Trinta 
(Rua Nova 30 2!!) . Até o 
28 de Febreiro. 

STEPHAN BALKENHOL 
Nado na Alemaña en 1957 é 
un dos escultores contempo
ráneos que suscitou o debate 
arredor da figuración e a sua 
integración nas correntes ar
tísticas, A mostra, comisaria
da por M. Femández-Cid e 
que se encentra no CGAC 
até o 15 de Abril, é a primeira 
retrospectiva adicada á sua 
obra no Estado e conta con 
7 4 esculturas e relevos, 100 
fotografias e 90 debuxa;, des-
tacando a presenza de pezas 
inéditas concebidas para esta 
exposición, que reflexan a tra
xectória seguida polo artista 
desde primeiros dos oitenta. 

MÁSCARAS 

mos coñecer esta mostra 
no mosteiro de San Marti
ño Pinário. 

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DE ÜALICIA 
Este Xoves 8 ás 11 h. da 
mañá, no Auditório de Gali
za dentro dos Concertos 
Didácticos. E o Xoves 15 ás 
21 h. dirixida por AL
BERTO ZEDDA, e coa 
contralto Ew A PODLES; 
interpretarán pezas de 
Cherubini, Rossini, Petras
si e Respigh.i . O prezo da 
entrada é de 1.400 pta. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALICIA 
Concerto para violino e or
questra en Re maior, OP. 
61, LV. Beethoven, Pe
trouchka, l. Stravinski, di
rixida por ALEXANDER 
POLINICHKO , con 
MASSIMO SP AD ANO 
no violino; este Xoves 8, ás 
21 h. no Auditório de 
Galiza. Frezo da entrada 
1.400 pta. 

ÜRQUESTRA DE 
ALUNOS DEAfTOS 
EsTUDOS MUSICAlS 
Dirixida por LUCAS 
ALEMÁN, dan o seu primei
ro concerto o Sábado 10 ás 21 
horas na Sala Mazan do Au
ditório de Galiza con Diverti
mentos I e III de Mozart, e 
Sinfonía N2 1 de Beethoven. 

THEEVIRUS 
· Banda galega que mestura 
con acerto o mellor punk
rock neoiorquino, o killer
rock australiano e o son
Detroit. Cinco balas perdi
das que van como motos, 
congregadas polo destino 
para queimar o planeta a 
base de high energy, son o 
motor que impulsa esta po
derosa e impar~bel máqui
na de facer r&r alto, selva
xe, electrificante e, sobre 
todo, con actitude. O vin
deiro Xoves 15 na NASA 
(prezo 700 pta, 350 para 
tripulantes). 

•TEATRO 

TRES NO BAMBÁN 

Sárria 
•CINEMA 

Ü CINE DEN'TRO 00 CINE 
Ciclo que comeza o Luns 
12 e remata o Verues 16 na 
Casa da Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

DE PrCASSO A BARCELÓ 
Mostra de obra gráfica de 
arcistas contemporáneos, 
nas que utilizan as técnicas 
do gravado, litografía, seri
grafia . . . como son Piccaso, 
Miró, s. Dali, Maru:xa Ma
llo, Luís Seoane, P. Pala
zuelo, A. Tápies, Chillida, 
Susana Solano ou Sicília, 
entre outros, que poderemos 
coñecer na Casa da Cultura. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

Xúuo V1LARIÑO 
Ten unha mostra fotográfi
ca chamada A.nula en Ac
c i 6n. Tamén XAVIER 
PINEIRO GUISANDE 
ten uha masera das suas 
maquetas . Poderemos co
ñece-las, até o Venres 16, 
na Área Panorámica. 

XA VIER CuIÑAS 
O escultor e pintor ourensa
no abre, este Venres 19 ás 
20 horas, unha mostra da 
sua obra na galeria T risquel 
e Medúlio. Con tal motivo 
haberá un mini concerto 
que oferecerá o duo de mú
sica tradicional formado por 
Mi! Xosé López e Pilar Gon
zález. Até este Venres 9. 

•MÚSICA 

DEVIOT 
É a banda que toca, o Do
mingo 11 á 1 h. da madru
gada, no Metropol. 

Vlg'--o __ _ 
•CINEMA 

THE EMI'EROR's SHArow 
Fita que vai ser proxectada 
o Luns 12 ás 20:30 no Au
dit6rio Municipal organizada 
polo cine-el u be Lumiere. 

A Branca Rosa~ Os piratas 

CHINA. CEO E TERRA 
Mostra, comisariada por Je
an -Paul Desroches, que 
poderemos coñecer, até fi
nais de Abril, no Auditório 
de Galiza. 

Que forman parte dos fon
dos da Fundación Granell, 
onde poderemos olla-las, 
procedentes de Guatemala, 
Venezuela, México, Cana
dá ou África, ademais de 
duas novas: Munki, proce
dente do Zaire; e o rei Bem
bé, escultura cumulativa. 

Da man de Espello Cónca
vo, este Xoves 8 no teatro 
Principal. 

ALE CRIN 
Esta organización feminista 
ten programado un ciclo de 
video-fórum para o vindei
ro Xoves 15 ás 20 h. no 
CC Caixanova. 

Lonxe de amor do amor do pai, 
1onxe do amor do esposo, namora
da do amor de Margan, amor do 
namoramento de Drake. Finalmen
te doncela nin para un nin para o 
outro, por que Neptuno vai-na 
converter en serea para sempre xa-

~~~~~~~~~ 

mais: a Branca Rosa serea do mar 
azul. Comédia romántica da man 
de Teatro do Morcego que podere
mos ver cenificada o Sábado 10 no 
Auditório municipal de NARóN; e 
o Martes 13 na Casa da Cultura de 
MONFORTE.+ 

ÜALIZA SOLIDÁRIA 
Dentro do programa Cida
des polos dereitos humanos: 
Educación para a paz, a con
vivéncia e a solidadidade; na 
Casa da Mocidade (Praza do 
Matadoiro). 

ÜALIZA DIXIT AL 
Até o ano 2004, podere-

p ALABRA DE HIERRO 
Poesia en cena da man de 
La Machina este Xoves 8 e 
o Venres 9, ás 22 h. no tea
·tro Galán; a verba poéticá 
.Pasada pola particular pe
neira criadora, achegando
a á sua linguaxe. 

XEOMETA ou 
A META XEOMÉTRICA 
= XEOMETRAXES 
Laboratório ' de imaxes 

Se 
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Sara Iglesias apresentado por GUSTA-
ten unha vo HÉVIA SOLAR, 

mostra de que consiste nun espectá-
pintura na culo no que o protagonista 

galería proxecta diferentes vídeos 
Sargadelos e diapositivas en pantallas de VIGO. 

construidas por el mesmo; 
un experimento para xogar 
co público. O Yenres 9 ás 
O h. no Vademecwm (prezo 
500 pta.) 

MATRI.X 
O próximo Xoves 15 pode-
remos ve-la, ás 12 h, na 
COtia dos Ratos; e o Venres 
16, O Dil.ema ás 19:30 h. 

• CONFERÉNCIAS 

HISTÓRIA 
DO FOLC GALEGO 
Charla-colóquio para o 
Venres 16 na Sala Ritual. 

VACAS TOLAS: A 
EPIDÉMlA DO SÉCULO? 
Mesa redonda organizada 
polo Clube Faro de Vigo, no 
Auditório do C.C. Caixa-
nova o Venres 9 ás 20 h. 

SE QUERESA PAZ 
DEFENDE A XUSTIZA 
A cargo de M3 TERESA 
ANDRADE, este Xoves 8 
ás 20 h. na Sala de Confe-
réncias do C .C . CaixanOt1a. 

A Rede 

ÜRUP05 
www.grupoS.com 

Empresa galega na intemet orientada ao 
mercado galego e espafiol -proximamen
te tamén ao americano- dedicada ao de, 
senvolvimenro de proxectos na rede, tan
to imaxe corporativa de empresas como 
~Q.d,ilS ou portais. Tamér} oférece d~fió 
dé .~il1as e ~tahelece t~dft$ intetp:is, • ,. 

·~\~~·;::.;;· :?° ~ ·~ ·" . ". .;:, ~ ~K u:~ . ~,~ 

EsPECISMO 
Charla sobre a Liberación Ani
mal o Xoves 15 ás 20:30h. 
T amén a apresentación do 
xomal El otro país de con
trainformación o Venres 16 
ás 21:30 h. na Cavados Ratos. 

• EXPOSICIÓN$ 

SANTIAGO JORGE 
Pintor dunha grande activi
dade criativa de estudo e in
vestigación en canto ás téc
nicas e estilos plásticos. 
Nunha das suas etapas "bu
ceou" polo mundo da abs
tracción con incursións in
formalistas no tratado da cor 
e a composición, pero ta
mén se adentrou na pintura 
matérica e na estética dun-

ha liña neo-pop. No Clube 
Náutico até o Martes 13. 

SARA IGLESIAS 
Ten unha mostra de pintu
ras na galería Sargadelos até 
o Sábado 24. 

PERSONAXES 
Mostra da carpeta de grava
dos de LAXEIRO, que po
deremos ollar até o Domin
go 18 na fundación Laxeiro. 

DIÁLOGOS 
É unha nova sección, den
tro da programación da fun
dación La.xeiro, que proporá 
diversos encontros nos que 
a obra de dous artistas xera
rá un ·diálogo a partires da 
convivéncia nun mesmo es
pazo. Nesta ocasión, do 
Venres 23 até o 15 de 
l)bril, serán os escultores 
ANGEL GARRAZA e 
MIGUEL V ÁZQUEZ os 
que provocarán, na sala B 
da fundación, un diálogo no 
que a escultura cerámica se
rá a protagonista. 

ANTÓN PULIDO 
"1980,2000" 
Retrospectiva da sua obra 
durante a última década, 
na planta baixa da Casa 
das Artes do Martes 13 até 
o 11 de Marzo. 

CARLOS BARROS 
Mostra as suas esculturas 
na galeria VGO até o Mér
cores 14. 

ANA NEIRA 
T emos unha mostra coas 
suas pinturas, até o Martes 
20, na COtla dos Ratos. 

Esr AMP ALOS IMfDSIBEIS 
Mosta de Freddy-· Federico 
Fdez. Alonso no ·centro 
múltiple de arte Visual La
bora (López de Neira 5) até 
este Xoves 8 de Febreiro. 
Freddy escolle obras clási
cas ben coñecidas, A Gio
conda por ex~mplo, e so
méteas a unha operación 
de sustición da figura hu
mana pola dun gato, sinó
nimo do próprio artista. 
Pode falarse de paródia pe
ro non de bulra ou de rup
tura e, e teticamente, pó
de situar perto do cartelis
mo dos anos 20. 

EDUARDO NARANJO 
Baixo o título Realismo, 
sentimentos e soños escon
den-se incuenta e cinco 
cadros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos má
ximos expoñentes do realis
mo pictórico, de realidades, 
de sentimentos e tamén de 
soños. Do expresionismo ao 
realismo ou surreal ismo, 
sempre na busca do senti
mento. Na sala de exposi
cións do ~ . C. Caixavigo, 
até o 18 de Febreiro. 

Xúuo VILLARINO 
Co título de Crónicas Viaxei
ras (1998-2000) expón o seu 
traballo na Casa das Artes. 

RAFAEL AGREDANO 
Fundador da revista Figura, 
que acollia a un grupo de ar
tJ.stas que logo se coñeceu co
mo o Grupo de Sevilla, a obra 
do pintor cordobés estará ná 
galeria Ad Hoc (Garcia Bar
bón 71), que se move na liña 
da diversidade estética, confi
gurada en séries distintas en
tre elas, renegando da orixina
lidade formal buscada obsesi
vamente até o ridículo, nesa 
mestura de estilismo e utopía 
do moyimento moderno, can
do, ás veces, o estilo non é 
mais que tmha trampa que 
impede investiga e avanzar. 

VlMOSTRADE 
XOVES ARQUITECTOS 
ESPAÑOIS 
Organizada pola Fundación 

Anúoeios de balde 
• MaJrimónio de emigrantes retor
nados oferece-se para traballar no 
sector da hostelaria, con ampla ex
periéncia na xestión de hoteis e refe
réncias comerciais e laborais com
probábeis. Telf. 659 289 658, pregun
tar por Laura ou Noberto. 

• Concerto Negu Gorriak e Banda 
Bassotti , en Oonosti o 24 de Feve
reiro. Autocarro desde Compostela, 
ainda quedan pra<;as, reserva a tua 
antes de que se agotem: 666 369 
535. Saida 61 feira 23 as 1 o da noite. 
Viagem + Entrada : 7 .500 pta. 

• O Clube de Jazz Ardora do Morra
zo desexa contactar con músicos e 
grupos que se adiquen a esta música 
e que estén interesados en participar 
na sua programación. Poden deixar os 
seus dados en jazzardora@terra.es 
ou no telf. 986 305 498. 

• Persoa con ampla experiéncia no 
sector da hostelaria, oferece-se para 
traballar como "parrilleiro". Pregun
tar por Noberto no telf. 986 203 092. 

íl Oferécese traballo a directores e 
monitores de tempo de lecer (todas 
as especialidades). Enviar currículo a 
webmaster@galiciarural.com ou cha
mar ao telf. 607 551 612 perguntando 
por Jorge González. 

• Vende-se terreo de 1.800 metros 
cadrados no concello de Crecente. 
Telf. 986 666 202. 

• Oferece-se para traballar como 
comercial ou dependenta, con am
pla experiéncia, preguntar por Laura 
no telf. 659 289 658-. 

• Vendo 24 tarxetas de teléfono, 
de Telefónica. Chamar ao 653 639 
060, ou ao 986 380 046. Preguntar 
por Bentorey. 

• Semente, tenda ecolóxica: ali
mentación cultivo biolóxico, nutrición 
infantil, macrobiótica, cosmética natu
ral , asesoramento dietético . Rua do 
Mercado 12, baixo (perto da Praza de 
España), A coruña. Telf. 981 211 839. 

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

• Desexo receber testemuños da 
emigración coas seguintes caracte: 

rísticas: Moc idade que voltou re
centemente á Galiza, descendentes 
de emigrantes que quíxeron voltar, 
persoas nadas fora da Galiza que ho
xe viven no país ou que ainda viven 
tora e anceian estabelecer-se aqui . 
Nomeadamente interesa-me coñecer 
a sua visión sobre a sociedade gale
ga actual, realidade política e opi
nións, aportacións da emigración e 
de que xeito chegaron a sentir/asumir 
a sua pertenza ao povo galego. Apar
tado 134, 27880- Burela (Galiza). 

• Sul-americano, 41 anos, estu
dante de língua e cultura galegas 
na UNB, gostaria corresponder-se 
con rapazes galegos, portugueses e 
brasileiros, para intercámbio de livros 
sobre a língua galega e portuguesa, 
cartóns postais, cds de música, ami
zade, etc ... Jaime Burgés de Siquie
ra, Riera San· Miguel 47- Pral.2ª E-
08006 Barcelona. Telf 932 184 191. 

• Edición comemorativa, con moti
vo do centenário de Manoel Antó
n i o, do facsímile do manifesto 
"¡Máis Alá!" (1922), acompañado 
dun pequeno cadeno con estudo in
trodutório de 24 páxinas. Pode-se so
licitar á A.C . Eira Vella, Apdo. 107, 
15300-Betanzos, acompañando 500 
pesetas en selos. Esta asociación ta
mén ven de editar o nº 1 O de A Xane
la, revista cultural das Mariñas. Pide
º ao mesmo enderezo por 100 pese
tas en selos para gastos de envio. 

• As Mocidades Galeguistas (mocida
des do PNG-PG) veñen de editar auto
colantes Gz para automóbil con b~n
deira europea e medidas exactas pa
ra colar por ñba do español. Mandar 
4 selos de 40 pta. ao apdo. 742 de 
Santiago ou ben ingresar 1.000 pta. na 
conta 2080-0075-06-0040025454 en
viando fotocópia do resgardo e receba
rás un pacote de 12 autocolantes . 
www.png-pg.org/gz gz@png-pg.org 

• Compro gaita galega en bon es
tado, feita en granadillo , preferente
mente da casa Seivane. Xacinto Ro
berto. A Coruña. Telf. 607 421 446. 

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

• Diplomadas, licenciadas impar
tem classes particulares em Santia
go . De Primária, ESO, BUP, COU, 
Universidade Fílologia Hispánica. 
Telf: 670 862 215. 

• Tes un grupo de folc? Se preci
sas vocalista feminina con expe
riéncia e se es da província de Ponte
vedra envia-me un correo electrónico 
a: aralara@mixmail .com 

• Traspasa-se pub funcionando, 
com licéncia, na zona monumental de 
Compostela, mui bem situado e com 
dez anos de antigüidade. Razón no 
telf. 658 0~4 877. 

• Vende-se figorífico-mostrador de 
2 andeis, 3 portas, 4 gavetas, motor 
Tecumseh, 4,30 m. de longo e 60 cm. 
de largo (prezo a convir) . Chamen ao 
982 188 127, Muras-Lugo. 

• Oferece-se para traballar como 
técnico en reparación e configura
ción de computadores, ampla expe
riéncia, disponibilidade 24 horas. Telf. 
630 700 769. Héctor 

• Venden-se cachorros de pastor 
belga totalmente negros (moi econó
micos) . As persoas interesadas poden 
chamar ao 982188127, Muras-Lugo. 

• Alúgase casiña en Sárdoma (Vi
go), 'prezo económico. Telf. 986 415 
666 / 986 468 995. 

• Oferece-se para traballar como 
decoradora de interiores, ampla ex
periéncia, disponibilidade total. Telf. 
630 700 769. Cristina 

• Eco-tenda, comercio solidario, 
venda de produtos de artesanía, 
hostelaria, hortalizas e verduras fres
cas ecolóxicas por encarga segundo 
estación e colleita, elaborados por 
persoas con autismo que traballan na 
Ulla. Visita-nos nas Galerías Alfredo 
Brañas en Santiago de Compostela, 
de Luns a Venres de 10:30 a 13:30 e 
de 17 a 20:30 ou na páxina electróni
ca: www.abranha.com 

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

• Oferece-se para traballar co
mo electricista con ampla expe
riencia ou tamén no sector da Hos
tel aria. Disponibilidade 24 horas. 
Preguntar por Walter no telefone 
986 355 661 . 

• Precisamos camareiro/a con ex
periéncia para restaurante de próxi
ma abertura en Compostela. Razón 
no telefone 630 631 950.• 

ÜS INSTRUMENTOS 
DE ORQUESTRA 

Auditório Municipal. O pre
zo da entrada é de 300 pta. 

Do Luns 12 ao Mécores 14, 
ás 10 h. e 12 h. actividades 
para escolares no Auditó
rio de Caixanova. 

SERRAT 
Apresentando o seu último 
disco Cansiones , no que 
homenaxea a T arres, actua
rá o Mércores 14 ás 20:30 
no Teatro-Sala de Concer
tos do C. C. Caixanova. 

ALPHAÜMEGA 
Concetto acústico de espíri
to anticapitalista na Cova 
dos Ratos o Venres 9 ás 21 
h . e a entrada é á vontade. E ' 
neste mesmo lugar o Sábado 
10 ás 21:30 h. haberá unha 

' sesión techno cos ...Eincha 
discos. BROYER ·1 "ECH
NOHOUSE TRANCE e 
D.M ... DRAGO IIARD
TucHNo. O prezo da en
trada ~ de 300 pta. 

•TEATRO 

ÜRETRATO 
TINO VIZ DE DORlAN ORA y 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓN$ 

SANTIAGO MONTES 
Mostra as suas pinturas na 
sala Digamel -Carril, até o 
Venres 9. 

CASTELAO E o SALNÉS 
Mostra foto-biográfica que 
ocupará a Casa da Cultura 
até este Xoves 8. 

Ü TREN EN MARCHA 
Exposición de material fe
rroviário, até o 20 de Fe
breiro, na Casa da Cultura. 

V- ~ tvetro 
• EXPOSICIÓN$ 

MÚSICA PARA VER 
Mostra que podemos coñe
cer na sala de San Francisco. 

Xinzo da Limia 
Antonio Camuñas, encón
trase no Coléxio de Arqui
tectos .(Marqués de Valada
res 27) até o 11 de Febreiro. 

•MUSICA Con motivo do centenário 
da marte do dublinés Osear 

ÁNXELHUETE 

ÜÜRAN WAYOMING 
E REVERENDO 

• EXPOSICIÓN$ 

ANTROIDO 
Mostra de cartaces destas 
festa na Casa da Cultura. • 
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O retrato de 
Dorian Gray 

• é 
representada 
por Uvegá 
Teatro o 
Venres 9 e 
Sábado 10 
en Vigo. 

5e1TIJt anda 
de xira para 
presentar o 
seu novo 
disco 
Cansiones. 
O Martes 13 
no Pazo de 
Congresos 
de Santiago 
e o Mércores 
14 no e.e. 
Caixanova 
de Vigo. 

Pintor ourensán que prati
cou o expresionismo abs
tracto debedor da pintura 
americana, ainda que con 
certo carácter simbólico 
polos motivos xeométricos 
que integra. Agora presen
ta a sua última obra, reno
vada e expresiva, pero fidel 
á sua traxectória, na galeria 
VGO até o 27 de Febreiro. 

O Mércores 14 no teatro
cinema Fraga; o prezo das 
entradas é de 1.000 pta. 
para o público xeral, e 700 
para os menores de 25 anos 
e os maiores de 65. 

Wilde, Uvegá Teatro ceni
fica, baixo a dirección de 
Vicente Montoto, esta obra 
para lle rendir homenaxe. 
A brillantez da palavra pon
se ao servizo dun tema uni
versal que at~ hoxe ainda 
non foi resolto: a eterna xu-

Solo.para Paqu'ita 

lVAN ZENATTI & 
CAPELLA STA. CECÍLlA 
Estarán, o Martes 13, na 
sala de concertos do e.e. 
Caixanova ás 20:30 h. 

ventude. No C .C . Caixano
va o Venres 9 e Sábado 10. 

EsTEMUNDO 
ESTÁ TOLO 
Organizado por Porta Aber
ra, o Venres 16, ás 20:30 no 

Da man de Teatro do Atlántico, estará 
en REDONDELA o Sábado 1 O no cen
tro multiusos A Xunqueira; e o- Martes 
13 e Mércores 14 en SANTIAGO no 
teatro Principal.+ 

• 
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-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Xamóns da máis alta calida
de que son resultado dunha 
produción artesanal ao ar 
libre e alimentación con 
castañas. Nesta idea traba
l la Asoporcel, unha aso
ciación que investiga a re
cuperación do porco celta, 
unha raza autóctona en peri
go de extinción que poderia 
ter un bon futuro no mercado. 

A raza autóctona galega era 
a máis importante a princí
pios de século, extendéndose 
incluso por Astúries e León. 
"Nos anos cuarenta existian 
máis de 200.000 exemplares 
pero segundo o censo do Mi
nistério de Agricultura no ano 
1975 só quedaban 40.000 e, 
nos oitenta, o número de ani
ma is conservados xa era 
anecdótico", explica X osé An
tón i o Carril, presidente da 
Asociación de Criadores de 
Gando Porcino Celta, Aso
porcel. 

A perda de exemplares autóc
tonos, que tivo como conse
cuéncia última a sua desapari
ción como raza catalogada, 
debeuse á introdución no mer
cado de porcos extranxeiros 
máis rendábeis, pero de menor 
calidade. A iniciativa da sua re
cuperación ten as suas orixes 
nun proxecto de investigación 
realizado na Faculdade de Ve
terinária de·Lugo. 

Xosé Maria Carril empezou a 
localizar os animais, para tras
ladalos a Triacastela, onde 
traballaba como veterinário clí
nico, co ánimo de comezar a 
estudialos. Os proprietários 
dos poucos exemplares que 
se conservaban explicábanlle 
a Carril que nas suas casas, a 
família "non quería comer ou
tra carne". · 

"Cando rematei o programa de 
investigación abandonouse a 
idea da sua cria, pero máis tar
de o ex-titular da Dirección Xe-

• ti Ol Hftr:I mo. ']()l)' • N' ~)l J. l\NO XXIV• IV Xfl~A. 

ral de Produción Agropecuária, 
António Crespo, animoume a 
constituir unha asociación para 
evitar a perda deste recurso xe
nético", conta Carril. 

Desta maneira en Mairzo de . 
1999 constitúese Asoporcel, 
que hoxe suma 38 sócios e 
que ten como obxectivos re
cuperar, preservar e dar a co
ñecer a raza autóctona porci
na celta, asi como fomentar a 
sua produción artesal para in
troducila no mercado. De fei
to, o porco celta xa esta in-

cluído no catál9go de razas 
autóctonas en perigo de ex
tinción.+ 

Tres bancos custódian 
os xenes dos a·nimais vivos 
A asociación ten un banco xe
n ético de animais vivos en 
Triacastela. Existen outras 
duas granxas, unha en Ouren
se e outra en Castro de Rei 
(Lugo) que son propriedade 
das Deputacións. En Triacas
tela tamén esta ubicado o nú
clec;> piloto para estudos da ra
za que fai investigacións .de 
precocidade sexual, ritmo re
produtivo, capacidade leiteira 
das fémias ou número de crias 
ao ano, entre outras cuestións. 

explotacións con 170 fémias e 
40 machos, aproximadamente. 

A recuperación do parco cel
ta ten a ven~axa de que conta· 
cun futuro prometedor no 
mercado alimentício pésie a 
que o prezo é superior ao da 
outra carne de porcino. A es
casez e a produción artesa
nal son as causas que incre
mentan o seu custe. 

Pero a calidade é moi superior 
á de outras razas. "O consu-

Asoporcel cede ou vende os midor está moi sensibilizado 
animais aos gadeiros que es- polos problemas aparecidos 
tán interesados. Actualmente o neutras espécies. Busca cali-
programa de recuperación do · dade . non só no padal,. senón 
porco _celta inclue máis de 37 _ tamén sanitária", di Carril.+ 

Facer exercício 
para eliminar 
graxas 
Como ponla de lanza para a sua 
comercialización Asoporce/ tra
balla· na produción artesanal 
con alimentación a base de cas
tañas. En Triacastela veñen de 
inaugurar un cebadeiro ao ar li
bre nun souto de castiñeiros 
que vai servir como modelo de 
cria. A este lugar irán parar os 
exemplares excedentes do pro
grama de recuperacións, é 
dicer, machos que non 
acadaron calidade abondo 
como para que sexan rendábeis 
no mercado. 

A produción artesanal inclue a 
sua cria en liberdade. Oeste 
xeito o exercício fai que o por
co elimine os excesos de 
graxa. "A carne vetéase e 
obtense un xamón semellante 
ao do porco ibérico", conta o 
presidente da Asociación. De 
feito xa hai casas de turismo 
rural que o oferecen como un
ha carne exquisita, por ser moi 
superior á convencional". 

Os porcos celtas son animales 
cun sistema óseo e muscular 
moi desenvolvido. Os seus 
membros son alongados, 
teñen unha cabeza forte, 
orellas anchas e morro 
deprimido. Ten o tronco longo, 
co lombo en carpa e un rabo 
enroscado. As femias teñen de 
doce a dezaaito mamas e . 
paren entre 12 e 14 leitóns. 

Existen diferentes variedades. 
A Santiaguesa caracterízase 
por ter a pel rosada con ausén
cia total de pigmentación. A 
Barcina ten manchas pequenas 
de cor grisázea que na Carballi
na, en cámbio, son negras e 
con brillo. En ocasión poden 
chegar a cobrir todo o corpo. 
"Un animal rústico e con gran
de adaptabilidade ao meio", 
se~téncia Xose Maria Carril.+ 

Reforma 
XosÉ A. GACIÑO 

Coa sua flamante reforma 
da lei de extranxeiria en 
vigor, o Govemo espa

ñol fai fronte á invasión inmi
gratória coa mesma incapacida
de que antes, cando atribuia o 
desbordamento ao efecto cha
mada da lei anterior, que consi
deraba irresponsabelmente xe
nerosa. Sen embargo, despois da 
reforma, o desbordamento non 
cede. Agora, nen o mal tempo 

- invernal interrompe o fl.uxo de 
pateras polo Estreito de Gibral
tar (só aumenta o número de 
naufráxios) e, como nos últimos 
anos do franquismo, as igrexas 
convértense en refúxio de per
soas que reclaman os dereitos 
que non se lles recoñecen. (No
ta para o recordo: nos tempos da 
transición, en Marzo do 76, sen
do Fraga ministro de Govema
ción, a policía desaloxou con 
gases unha igrexa de Vitoria 
ocupada por obreiros en folga e 
despois dispararon contra os que 
ían saíndo. Houbo cinco mortos 
e máis de cen feridos). 

Hai informes intemacionais que 
recomendan a Espafia que ad
m i~a cupos de 300.000 inmi
grantes ao ano, para compensar 
a baixa da natalidade. O Gover
no español, co seu modesto cu
po de 30.000, non parece moi 
partidário de inrroducir raciona
lidade neste desmadre inconrro
lado que sementa inseguridade e 
racismo por toda a xeografia pe
ninsular. (Outra nota para non 
esquecer: o Defensor do Pavo 
español, apesar da sua notória 
oposición a calquer nacionalis
mo étnico que non sexa sionis
ta, aconsella dar preferéncia aos 
inmigrantes latinoamericanos 
por aquelo das afinidades cultu
rais). En realidade, non debe
mos de andar moi lonxe de re
ceber 300.000 inmigrantes ao 
ano, pero sen documentos e sen 
dereitos, inmigrantes no límite 
da escravitude, que non cotizan 
á Facenda pública ( é dicer, que 
non contribuen a cu rir s gas
tos dunha maior povoación de 
pensionistas), pero que están 
contribuíndo a aumentar a 
plusvalias do exp rtad re h r
tofrutícolas, deses que lago tan
to se queixan das imponacións 
agrícolas marroquinas, ou do 
ataques dos agricultore franc -
ses (que prote tan pala sua com· 

· peténcia desleal). 

Man de obra barata e sen de
reitos, favorecendo a intere· 
ses privados e pasando do in
terese público. Quizais ese era 
o verdadeiro obxectivo da re
forma.+ 

V oLVER AO REGO 

A s corridas de touros 
con marte na praza son 
ilegais. Se se segue a 

normativa comunitária sobre 
sacrifício de bovinos en mata· 
do iros, os dias da "Festa Na
cional'' están contados. Unha 
ocásión de ouro para os move
mentos antitaurinos: só i:eñen 
que apoiarse na lei. Alguns 
din que Aznar vai pedir que se 
lle aplique a este tema a cláu
sula de "excepción cultural". 
Estes nacionalistas.· .. • 


