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Luces e sombras no descobrimento
do xenoma humano
0s lingüístas analisan a gramática
de Freixeiro Mato
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Na última década perdeu o25% do património artístico, arqueolóxico eetnográfico,
pero unicamente se realizou unha operación policial importante

Galiza¡ paraíso dos traficantes de arte

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.

Adirección do BNG
quer mudarlle o

chip á militáncia
(Páx. 5)

Aen"rmidade
do presidente
(Páx. 8)

Antón Tovar fala das
polémicas memórias
que vai publicar
(Páx; 31)

Ó PP non condena
o golpe militar de 1936
Despois de 65 anos do alzamento golpista de 1936 contra o Gover,
no constitucional español, o PP négase a condenalo. Rexeitou no
Congreso dos Deputados, como xa fixera en Setembro de 1999, un,
ha proposta consensuada por toda a oposición. O PP, por boca de
José Maria Robles Fraga, xustificou a sua negativa (m,áis comedida
que na anterior ocasión) en que a proposta inicial do PNV obedecia
ao interese en "dividir aos demócratas", mentres que os nacionalis,
tas bascas a xustificaban polo "rexurdimento de comportamentos
totalitários e excluintes". As retrónicas do PP non poden facer es,
quecer a realidade de que as Cortes espafi.olas non foron ainda quen
de condenar nen o golpe de estado franquista, nen os cincuenta
anos de ditadura. Xa que tanto lle demos ao padal co modelo de
transición,. poderiamos ollar cara Chile, con Pinochet arrestado, ou
Arxentina ondee ª' autoridades católicas peden perdón pola sua
connivéncia cos militares de Videla e compaña. Aqui igualouse a
todos, verdugos e vítimas, e igualados tentan que pasen á história
cos valores antagónicos libertade/fascismo e democtácia/golpismo. •
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Nos últimos anos desapareceron máis de 1.50_
0obras de arte pero só se
. reálizou unha operación policial importante
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s pezas de arte pasan de man
en man, dende toxicómanos ata
reputados anticuários e casas
de subhastas. Moito do material
roubado vai parar fóra das fronteiras galegas. Andalucia, Cataluña ou Madrid son os centros
neurálxicos do mercado negro
da arte. Dende ali as pezas roubadas distribuense por España,
Portugal, Francia ou Italia.
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Hoxe en dia operan na Galiza
vários círculos encargados de
mover o mercado ilegal de arte.
O destino final das pezas soe ser
unha casa de subhastas, un anticu ári o ou un particular e, na
maioria dos casos, os carpos policiais vense impotentes para localizar as 1.500 pezas que, segundo estimacións da Asociación
de Anticu~rios , se admiten oficialmente como desaparecidas.
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Segundo unha persoa que se
adica a traficar con pezas arqueolóxicas e relixosas roubadas, e que prefire manter o
completo anonimato, a policia
soe saber detes feítos, "hai de.-núncias en comisaria, pero en
moitas ocasións non se poñen a
andar porque non saben que facer" .. Dende a Xunta de Galicia
afirman que habia tempo que tiñan localizado a un grupo de
furtivos -posuidores dun detector
de metais, que veñen de ser d,etidos en Lalin.

·o castro de Baroña, o mosteiro de Caaveiro e as pallozas dos Aneares son alguns dos monumentos expaliados.

O 90 por cento
dos casos
non son
denunciados.

A xefa do servício de arqueoloxia
da Dirección Xeral de Património, María XesUs Tellón, afirma a
este respeito, que "a Guarda Civil
non pu ido detelos até· hai pouco
porque non habia probas materiais do expólio. Son redes que
se amparan no siléncio".
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· Sen embargo, tamén hai outras
bandas ou grupos de persoas
máis desorganizadas que se
adican ao mesmo, "trátase de
roubos de delincuentes comuns, riloitos deles toxicómanos que buscan un diñeiro fácil", comentan fontes da Benemérita. Un intermediário do
mercado negro da arte afirma

X. LOBATO

que "é certo que hai vários tipos
de persoas que nos adicamos a
isto. Hai drogaditos, xitanos e
xente de certo nível que movemos xa pezas de máis valor".

ta de hórreos ou cruceiros . (Fraga tiña no seu chalet de Perbes
uri peto de ánimas procedente
de Verin). Outras pezas van parar a mans de anticuários po~co
honestos. Na ~oruña sábese
dun anticuário que posue un ha ·
grande cantidade de pezas roubad as procedentes do expólio
• de igrexas. E téilmén en PonteA mans de ricos
vedra hai outrq anticuário que
.ten pezas que ~airon das excaMoitas destas pezas pasan di- :vacións que Ló"pez Ferreiro f:ixo
rectamente a mans qe particula- · :do coro do Mesfre Mateo.
·
res, especialmente cando se traPasa á páxJna seguµtte
j_,.r¡ IJW'~ ~;.¡ ·,;•. ftl_,1 ·r.;t,1 ,<{' /, ->·ií.=i¡
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tes monumeAtos, que están moi
Para o etnógrafo Vázquez Varedispersos ou en zonas despovota, profesor da facultada de Hisadas, o que dificulta. a ..vixiáncia
tória da Universidade de Santiae fé\Cilita o expóli.o, A este res- ·
. go, "hai quen procura obxectos
peito dende a Oficina de Infordo naso património cultural comación da Guarda Civil coménma se se tratara dun trofeo, patase que "só ·na província da
ra exibilos. TaCoruña hai catamén hai aqueles
1og ados 2.125
que queren ter
cruceiros en toobxectos deste ti- A ·maioria
das as parrópo, quizais moviquias. Evidentedos por unha idea
destos obxectos mente non abonrornántica, coma
da ria o número
van parar
querendo afirmar
de guardas da
que posuen un
província para
a
mans
de
obxecto de provixiar este patrifundo valor histómónio".
galegas
ricos,
rico, cultural ou
artístico". E moito
sobre todo
A maior parte ·do
deste material
expólio do naso
cruceiros,
roubado acaba en
património ten
mans de xente
en igrexas .
harreas e petos lugar
"que ten moito dide zonas rurais,
ñeiro e que pensa
boa parte delas
de ánimas.
que ter obxetos
fechaaas ao culde arte dá prestíto a.en cruceiros
xio, ainda que
ou casas abannon saiban nada
donadas. Un inda matéria", comenta un intertermediário destes círculos canmediário destes círculos.
ta que, "hoxe hai 35.000 igrexas
e castros e son moi difíceis de
A dificultade de protexelos
vixiar. Os castros, xa nada. Ali
podes facer de todo, como se
Un dos principais problemas
metes unha retropala. Ninguén
aos que se enfrontan os nasos
vai dicer nada. E cantas veces
restos históricos é a sua protecxa se ten feito . No caso das
ción. Ata o de agora ben pouco
igrexas ou povos abandonados, ,
se ten feíto pola sua vixiáncia - pois igual. Ti vas de noite, claou restauración. Mesmo, os inro!, a un sítio apartado, aparcas
ventários feitos pola Conselleria
a furgoneta, daslle contra a porde Cultura son moi recentes e
ta , revéntala e vacías toda a
pouco completos . Outra das
igrexa, que non se vai denunciar
grandes dificultades atopámola
nada. O 90% dos casos non son
na situación da maior parte desdenunciados".+

Apresentáronse 300 denúncias eaXunta só impuxo
multas por un valor de 38 rnillóns de pesetas

En 1999 a.Guarda Civil
contabilizou 30 atentados Parar co expólio,
contra o patr1mon10
unha prioridade política
I

t

t

Durante o ano 1999 a Guarda
talclón de antenas
Civil contabilizou 30
telefónicas en asentamentos
atentados contra o patrimócastrexos, un delito que está
nlo: 14 contra igrexas, 8 en
penado con ata 25 millóns de
vlvendas particulares con
pesetas. Sen embargo
roubo de obxectos de gran
poucas compañías chegan a
valor artístico ou histórico
ser castigadas con multas
(biblias,
deste calibre.
cadros, libros,
Na maioria das
ocasións pagan
mobillaário ... ) e
unha mínima
8 noutro tipo
s grandes
de
cantidad e.
monumentos,
compañias
Tamén dende
especialmente
non son
hórreos e crueste corpo policelros.
cial se detectacastigadas
ron catro casos ·
No primeiro sepor venda ou
palas desfeitas
revenda de homestre de 2000
as províncias
quefan
rreos centenários. Segundo o
de Lugo e A
no património
Corufta foron
inspector xefe
Lameiro "hai
as máis
coas suas obras. moitos
castigadas popaisanos que
lo furtivismo.
Nos seis
fan unha finca e
logo mercan un
prlmeiros
.
hórr~o para que sirva de
meses dese ano producíronse 6 expólios de igrexas, 6
adorno nelas".
roubos en vivendas particulares e apresentáronse duas
D . 272 expedentes
denúncias por sustraccións
só sesenta sancións
de hórreos e cruceiros.
Sen embargo, das denúncias
Do mesmo xeito, a policia aufeitas por actos contra o patonómica apresentou este
trimónio poucas chegan a
ano tres denúncias pola insPasa á páxina seguinte

A

-

A operación máis importante levada a cabo nos
últimos anos contra os que expólian o noso
património estivo precidida de duas reportaxés
xornalísticas. Unha persoa mostraba a sua
colección de 500 pazas de arte toda
fachendosa nas páxinas dun xornal e, pouco
despois, foi detida pela policía autonómica.
Dias antes, saira publicado que entraran cunha
paleadora no castro de Palio en Lalin. Púxose
en marcha unha operación e foron detidas seis
persoas, entre elas o cabo da gardia civil de
Rodeiro. Ambos casos estaban relacionados.
Este feito dá unha idea da febleza das
actuacións cando se trata de protexer o naso
.património. Non é casualidade que dous dos
implicados fosen un funcionário da Xunta que
traballa neste eido e un garda que debía velar
pela legalidade. ,
Nas distintas comarcas galegas a xente pon
nemes e apelidos aes que se dedican a este
tipo de negócios ilegais. Saben das suas
coleccións, saben quen fai o traballo suxo,
saben que ten a sabéncia para marcar os
obxectivos e saben quen se lucra. Moitas veces
estas organizacións están relaccionad~s tamén
co mundo da droga.
Pero, mália a vox populi, e ás contínuas
expoliacións do naso património, sobre,todo
nas igrexas, castros e casas reitorais
abandoadas, a eficácia pcalicial é moi · c~tiva.
Certamente, como afirman, non é fácil
·
vixi$,ncia de tan amplo património, per si o son
a investigación destas redes. A ineficáqia
policial é tal que o 90% dos delitos nen!sequer

se denúncian.
E non se lle pode botar a culpa aes membros
das forzas de seguridade, senón á auséncia
dunha política que os faga actuar neste sentido.
Non semeUa estar dentro das prioridades
políticas do Governo central nen do governo
autonómico a represión destes delitos que, por
desgrácia non causa unha verdadeira alarma
social. A proba é o seu xeito de actuar cando se
denuncian actuacións por obras, por
forestacións ou acondicionamento de terras,
que case nunca son tidas en canta coa
celeridade ou coa contundéncia necesárias.
Como tampouco están entre as suas
prioridades políticas a catalogación, non
realizada na sua totalidade, nen dados a
coñecer publicamente os inventário$, porque,
como afirman desde a Universidade de
Santiago, "para protexer algo, primeiro tes que
coñecelo".
·

É polo tanto necesário unha política activa de
vixiáncia e desmantelamento das redes
existentes, a catalogación do noso património e
dalo a coñecer através dunha campaña de
sensibilizadón e sinalamento efectivo dos
nosos xacementos para concienciar á xente das
riquezas que teñen ao seu carón e sexan eles
os que as defendan directamente.
Ao tempo, é necesário reformar a lexislación
existente que permita a recuperación das
peza15 expoliadas porque moitas coleccións
son manifestamente froito do expólio. +
-A NOSA TERRA
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ser sancionadas. Nos
últimos cinco anos a Conselleria de Cultura abriu un to-·
tal de 272 expedientes sancionadores por danos aos
bens arqueolóxicos, dos cales só sesenta, derivaron en
sancións. Nembargantes
non todos os sancionados
chegarán a pagar unha multa pois moitos deles ainda
están en proceso·de
alegación. Para o catedrático de prehistória Fernando
Acuña Castroviejo no tocante ás sancións hai que ver
os resultados dos expedentes, "ainda que a
administración actua cun
doble raseiro. Nuns casos
se actua moi rápido e
noutros non".
-

Acusan a Xunta
de actuar
con doble raseiro
moitas veces.

A lei do património de
Galiza, no seu artigo 95, especifica as multas por
sancións contra os bens de
interese cultural. Na maior.
parte das ocasións os feitos
denunciados pola Guarda Civil ou a Policia Autonómica
son considerados como
infraccións moi graves, o
que pode acarrexar multas
maiores de 25 millóns de pesetas. Sen embargo, nen se
chegan a tales cantidades,
nen hai fortes sancións ao
respeito.
Duran!e o ano 1999 apresentaronse preto de 300 denúncias
contra o património. De todas
as denúncias apresentadas
contra bens culturais, as sancións impostas pala Conselleria de Cultura por estes atentados só ascenderon a 38imillóns de pesetas.
A este ~espeito, o subdir~c
tor Xeral de Património afirmaba que "é certo que se
destrue património pero !non
a pasos axi,gantados como
se adoita crer" e que "a l
maioria son por traslados de
hórreos ou por disputas ,familiares". Sen embargo, jo s
feitos din outra cousa; e~po
liacións sistemáticas do património etnográfico, ar~ui
tectónico e arqueolóxic durante décadas por redes ,moi
ben ¡organizadas.+
1

Dólmen de Axeitos.

Burlar alegalidade é fácil ao non estar catalo_
gadas amaioria das obras

Resulta case imposíbel
recuperar a maioria das pezas
Xeralmente é imposíbel facer.
nada para récuperar moitos do
obxectos roubados. Na maior
parte das ocasións non son denunciados cu non foron inven. tariados e polo tanto non se posuen dados . que avalen a sua
orixe (fotografías ou rexistos de
autenticidade das pezas). A este respeito dende a Guarda Civi I afírmase que "sempre se
parte da presunción de que o
que posúe algo é o seu lexítimo
proprietário mentres non se demostre o.contrário, e no caso
de pezas roubadas é moi difícil
atapar culpábeis". Esta fonte tamén afirma que "a maior parte
das pezas van parar aos anticuários pero o 90% deles non
está compinchado con esas red es senón que se limitan a
mercar un obxecto que supostamente é leg_al" _
Por outra banda, un dos intermediários destes círculos clandestinos de material roubado
afirma todo o contrário. Moitos
dos pequenos e medianos anticuários saben perfectamente a
procedéncia das pezas que
compran, "moitas veces son
drogaditos quen lles pasan estas pezas aos xitanos e eles
son os que as venden. A eles
non lles importa dar os seus
dados aos anticuarios por se
acaso hai algun problema con
esa peza". Este intermediário
tamén recoñece que " se estás
metido nos círculos clandestinos xa sabes a quen tes que ir,
·anticuarios incluidos, e xa sabes que non vai a haber nengun problema. Tamén podes
dicer que ese ooxecto era da
tua avoa, e que che van dicer!".

É facil burlar a legalidade
·Os profisionais das antiguedades estan abrigados a cubrir unhas fichas nas que se ·detallan
as características e a procedéncia das pezas que adquiren. Lego eses catálogos son revisados e cotexados polos carpos
policiais. Tamén teñen que rexistar todas as pezas no Libro
Branca do Patriínónio da Xunta.
Sen embargo, segundo este intermediário, "é moi facil bulrar
todo e'ste mecanismo porque
hai _
veces que esa peza xa ten

' ún catálogo moi detallado de
todos os cruceiros da província. Sen embargo, un dos ~rin
cipais problemas das administracións é que actuan sempre
a posteriori, cando o dano xa
foi feito. Apesares de ter foito
ese catálogo , algunhas fontes
eclesiásticas amósanse indignadas coa Deputación da Coruña e coa Xunta de Galicia xa
que en matéria de igrexas na
província da Coruña hai pouco
inventariado, mentres que na
de Lugo xa está feito.
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"O importante é ter catalogado
todo para recuperalo en caso
de que sexa roubado. Se fósemos un país como deberia ser,
máis vertebrado, pois este traballo xa estaria feito. Hai que
ter en conta que nos anos 20
se puido ter feito", aseguran estas fontes. Ata os anos 60 eran
os próprios párrocos os que levaban os inventários. Hoxe ninguén firma os inventários. "Hai
parróquias que os tacemos, pero hoxe os curas máis novas xa
non se involucran niso".
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A Nosa Terra daba conta, no ano 1984, de como o peto das ánimas de Tamaguelos

se atopaba na finca de Fraga en Perbes.

un co.mpraqor seguro que o anticuário cóñece polo que non fai
f&lla cubrir nengun formulário".

descripción detallada) para
atapar esa peza. Mesmo den: de a lnterpol se está elaborando unha base de dados con inCivil recaálformación sobre as pezas de
arte que circulan
polos mercados
internacionais ,
"trátase
dun
CDrom que é
coma un invendenuncia
tário de bulso ,
moitas veces
moi prático para
detectar pezas
aos traficantes, fraudulentas",
afírmase dende
pero non se
Guarda Civil.
.• toman medidas.
!
A importáncia

Dende a Guarda
case a idea de
que todos os obxectos do noso
património teñen
que estar perfectamente catalogados e fbtografados. Hoxe en
dia esa laboura
ainda está sen
rematar, especialmente no tocante a material
relixoso ou etnog rafia popular.
de catalogar
Mesmo o inventário feito pola Dirección Xeral
Lago da vaga de roubos de
de Património está moi incomcruceiros de hai dous anos, a
pleto. Estas lagoas permiten
Deputación da Coruña armou
ás redes do furtivismo actuar
con total impunidade, "moitas
veces aproveitamos que a
maior parte das pezas roubadas non están catalogadas. Ti ·
a·o mellar levas un Santo Antonio e na denúncia posterior pode figurar que roubaron un
Santo Antonio barroco policromado. E cantos deses hai en
Galicia! Con' esa descripción é
imposíbel atapar nada", comentan persoas próximas a
estes círculos clandestinos.

A voxpopuli

a

1

Actualmente xa existen empresas que se adican ao rexisto e
autentificación de pezas históricas. Emiten algo semellante a
un selo de garantia da peza e
se esta é r.oubada xa se dispón
de dados fidedignos (fotos e

San Pedro de Rocas.

A este respeito é de loubar o
traballo realizado por alguns
párrocos, como é o caso dun
cura de Mondoñedo que se
propuxo atopar as pezas roubadas da basílica de San _Martiño, do século x11. Ali habia retábulos, pias batismais, frisos,
enxovais de prata e ouro ou
cruces de prata que desapareceron entre finais do século
pasado e este século. Este párroco conseguiu atapar algunhas pezas coma unha cruz do
século x1 con esmaltes de
bronce, que hoxe pertence a
unha familia e é imposíbel de
recuperar porque leva nas
suas mans mái¡· de 80 cu 90
anos. Tamén ce que una pia
batismal , única no seu estilo,
que aparecia n n catalógo do
ano 1912, pod estar no estranxeiro.
Pero neutros m ·itos casos son
os viciños os ue acusan a
cregos concret s en cada comarca de ser os auténticos traficantes de obr s de arte. As
actividades des es cregos andan moitas vec s na boca de
todos. Alguns esmo posuen
importantes col ccións, pero,
que se saiba ni gun foi ainda
investigado. O se a circunstáncia de que al unhas das tallas sagradas ue desaparecen, voltan ao s u lugar cando
os veciños ado~tan unha atitude belixerante.
Pero a falta de; catálogos impede, no 90% !dos casos, a
recuperación dje pezas. Nos
armacéns da ¡G uarda Civil
gárdanse cinco : tallas policromadas do sécl!Jlo xv11 e xv111
que representarii a San Pablo,
San Francisco de Asis, Santo
António e un Ciristo crucificado que ~ roceden do mercado
ilegal d pezas de arte. Ninguén a a agora reclamou
esas pezas. +
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Meilán e Barxa
,.
exponen os seus programas
para ~oncorrer ao reitorado coruñés

5

O .Mércore~ :14'. de Febreiro reuniuse o Claustro da Universidade. da ·coruña ·para- escoitar o pÍ,ogramá eleitoral dos
dous candidatos a reitor desa institución académica. Xosé
Luis_Meilán Gil, como actu5il reitor, presen~aba . un progra- _ "ma continufafa, era o que·, cohtaba con máis apoio~ e en te- '" "
oria tériá¡qÍJEHevátidar o seu cargo. Da outra banda estaba _
o decano de Informática, Xosé Maria Barxa, que representaba á oposición a Meilán, un movimel)to xurdido despois ~
de qu,e o reitor reformase os estatutos para continuar no
cargo. ·Ao _gia seguinte, o 1~ de Febreiro, xa concluido o debate entre as duas candidaturas, produciríase a votación.•

Fomento négase a suprimir
a peaxe de Ran.de

A dirección do 8NG afinna que cumpliu os retos que se marcaran hai tres anos na asemblea de Ourense.

A.N .T.

Discutirá por primeira vez
nunha asemblea as liñas mestras do seu programa de govern9

·.·

O BNG pretende mudar o-chip
da militáncia esta fin de semana
-0- A. EIRÉ

Cambiar o chip da militáncia
para que deixe de pensar como oposición e o faga como
governo. Está é a Idea base
que mbverá a xuntanza do
BNG a celebrar os dias 17 e
18 de Febreiro en Compostela. Por primeira vez discutirán nunha Asemblea Nacional, o máximo órgano nacionalista, as liñas mestras
do seu programa de governo.
No BNG negan que a próxima
Asamblea Nacional sexa un acto
meramente propagandista inserido xa na precampaña eleitoral,
pero todo o proceso asembleário
foi dirixido cara as eleicións auto n 6 mi ca s do Outono. "Esta
Asamblea non está orientada cara o aspecto interno, senón en
función das necesidades do país
e a importante problemática que
está a vivir", di Francisco Garcia,
secretário de organización.·
As ponéncias que se van debater na Asemblea fixarán, por vez
primeira, as liñas mestras do
que seria un governo nacionalista. F. Garcia resalta a "grande
unanimidade que se deu entre a
militáncia sobre estas liñas mestras nas que se vai asentar todo
o programa de governo que estamos a elaborar".
Tamén existe, segundo o actual
alcalde de Allariz, unhá importante unanimidade na organización
sobre "a necesidade de que o
BNG governe Galiza". Pero o que
intentan lograr nesta Asemblea é
que a militáncia "pase non só a
pensar na necesidade e posibilidade de acadar o governo, senón
a actuar como unha organización
que .sustenta ese governo".
O BNG deuse canta de q'ue a
organización non pode actuar
do mesmo xeito senda governo

que estando na oposición. Por
iso se propón un cámbio de
mentalidade entre a militánica,
de xeito de actuar. Un meta nada fácil como xa puderon comprobar cando nas grandes cidades pasaron da oposición ao governo, con problemas e disfuncións internos, tanto organizativos como á hora de fixar o xeitó
de actuar dos seus militantes.
No BNG existen discusións internas sobre o xeito de adaptar millor
a organización aos novos retos políticos, sobre todo á necesidade de
darlle máis capacidade de resposta imediata e poder á dirección.
Esta discusión quedou aparcada
neste proceso ante os retos próximos que ten que afrontar. Francisco García afirma que "de.spois das
eleicións autonómicas será cando
comecemos unha discusión serea
sobre os aspectos organizativos".
Ainda asi, no BNG, hoxe por hoxe,
son moi minoritários aqueles que
pretenderían rachar co proxecto
frentista que tantos éxitos políticos
lle está a dar e apostar por converterse en partido.
·

Medre
no Cónsello Nacional
De momento, tal e como adiantou
A Nosa Terra no mes de Outubro, o Consello Nacional do BNG
verase aumentada en 15 membros que serán eleitos directamente pola ·as~mblea, polo que o
seu número pasará de 25 a 40.
Francisco Gar.ci.a-xustifica esta
decisión "polo medre organizativo
que tivo o BNG desde hai 20
anos cando se fundou en Riazor
e se fixou o número de 25 membros a elexir na asamblea para
formar o Consello Nacional''. Garcia tamén considera que a necesidade de que estexa representado neste organismo ."o crecente
poder municipal [até de agora o
únco alcalde das grandes cidades que non o estaba era o de

Pontevedra, Fernández Lores]
asi como máis compañeiras e os
sectores xuvenís, decidiunos tamén a tomar esta decisión''.
Decisión que, sen dúbida, lles
- permite elaborar unha lista consensuada con menos tensións
pois, por vez primeir¡;i na s.ua história; no BNG xa se está a xogar
o verdadeiro poder. Esta circunstáncia fará que,. loxicamente, certás tensións aumenten, sobretodo entre aqueles que veñen décadas traballando no proxecto e
os que chegan de· novo, dispostos a asumir responsabilidades
organizativas ou institucionais.
Pero non semella ser o que está
a acorrer nesta Asemblea, pois
a lista do Consello Nacional xa
está consensuada pela Permanente e, na mañán do 18 o organismo sainte daralle o visto e
pracet para que exista unha única candidatura.
Esa unanimidade, nun clima que
García define como de "eufória
despois da moción de censura",
¡anto á hoi"? de_aprobar as ponéncias como a dirección, está lonxe
das discusf.óns que centraron_a
Asemblea de Ourense, que- estivo
nucleada sobre unha ideas: concorrer en solitário ou con outras forzas ás eleicións europeas e as relacións do BNG con CiU e PNV.
Non se converterá non acto se~
mellahte ao do PP? "O ·que nos
diferéncia é o proceso. Nós levamos case médio ano de discusión no que tratamos de incentivar a participación. Outra causa
é que despois das discusións todo o mundo aparte as lexítimas
diferéncias tendo e canta o momento político'', afirma Francisco
García, quen resalta que nas poné nci as se fai unha "certeira
diagnose da situacións política
·internacional, estatal e galega
con grande contido político".•

O Ministério de Fomento anuncioi.J que non suprimirá nen
abaratará a peaxe de Rande e moito menos a de Pontevedra. O secretário de lnfraestruturas~ Benigno Blanco afirmou que só haberá reducións se a Xunta ou a Deputación
pagan a factura. A Deputación de Pontevedra, pola sua
banda, xa prepara partidas orzamentárias para sufragar o
custo da peaxe dos cidadáns do Morr!;IZO e de Vigo que
empreguen a ponte, xa que os dos outros concellos terán
que abonar o importe. Coa negativa de Fomento estabelécese unha discriminación de Galiza respeito a outras zonas do.Estado, como Catalunya, onde o Governo central
asumiu os gastos da supresión de peaxes. A Xunta e a
Deputación de Pontevedra, en lugar de exixir o mesmo
trato, PC!garán relixiosamente. +·

OSupremo declara ilegal
a construción
· ·de vários apart-hoteis en Vigo
As dificuldades coas que no pasado se enfrentou a xestión
do urbanismo vigués veñen de significar outro varapau na .
Xustiza. O Tribunal Supremo declarou ilegal a licéncia concecida en 1993 a cinc9 blocos de apart-hoteis que xa están
construidos e que, segundo o tribunal, obtiveron permiso en
contradición co plano xeral de 1988, vixente naquel momento. Os viciños que recorreron o plano parcial que ordenou a
zona, celebraron o fallo e amasaron a sua convicción de
que o Tribunal -Supremo ratificará a orde de derrubo dada
polo Tribunal Superior. No caso de que asi sexa, as arcas
municipais terian que ertfrentarse a indenizacións multimillonárias, polo que o concello pQderia solicitar a non execución
da senténcia. O de Samil súmase ao caso das torres do
Círculo Financeiro- e a urbanización' de Castrelos, edfícios
todos construidos con licéncias que logo anulou o Supra-·
mo. Nalgun caso, está pendente a orde de derr~bamento. +
.•

Compromiso de Londres
para clarexar a ásasinato de Diego Piñeiro
Edward Crowley foi condenado o Luns 12 de Febreiro en
Londres a cadea perpetua polo asasinato do neno Diego
Piñeiro, natural de Pontedeume ainda que residente na
cidade británica. Proba a senténcia que Crowley _apuñalou nunha céntrica rua ao rapaz galego, ao que levaba
acosando desde tempo atrás. Este é precisamente o aspecto que non permite pechar a investigación, xa que
fiscais e servizos sociais británicos aseguran que van
seguir co caso máis alá da condena. Tras pasar tres meses no cárcere, Crowley saiu en Marzo do 2000 en liberdade condicional. Os servizos sociais coñecian o acoso
aoque tiña sometido-a Diego e a policía propo_rcionou
ao neno un teléfono para que os alertase. Airída asi, éste
londinense de 53 anos matou ao neno no centro de Lon. dres con vinte puñaladas .•

Hernández·Cochón apresentá
ó 'cheque asistenciaV ~ra pensionistas
Segundo o anúncio do coriselleiro Xosé· Maria Hernández
Cachón, todos os maiores .de 65 anos que teñan pe.nsións ,
inferiores ás 100.000 pesetas ao mes poder~r1 acceder. nos
seus concellos ao "cheque asistencial" desde o dia 14 de
Febreiro. A medida, en palabras do conselleiro, serve para
compensar o gasto derivado das enfermidades. As axudas
abalan entre as trinta e cinco mil e as noventa mil pesetas
· mensuais. O máximo permitido para estáncias temporais
en residéncias é de 1eo.ooo pesetas por dous meses, no
caso de viver en residéncia, 90.000, axuda a domicilio,
40.000, e centro de dia, 35.000. Só un milleiro de persoas
,se beneficiaron de axudas o pasado ano. Do chamado
"cheque asistencial" non se concretou a partida orzamentária destinada, nen o posíbel número de beneficiários. +

GALIZA

6

ANOSATERRA

Nº 974 - ANO XXIV

15 DE FEBREIRO DE 2001

OPtNIÓN

CAIXAS
GALEGAS?

XOÁN NOIA, CO AMOR A GALIZA
NAS ENTRAÑAS

CLODOMIRO MONTERO MARTÍNEZ
GONZALO GóMEZ CARIDAD .

Do libro de Xoán Noia, Fuxidos, fago cita des,
te paragrafo: ''Esixéncias dun miserábel vivir
liquidaban a miña nenez, OS xogos própriGS
desta idade e os estudos. lmpoñíaseme agave,
la d~. suar o meu primeiro salário. Un peso ó
mes! Sesenta pesetas ao ano!'" Asi, con este
sacrificio, iniciouse a forxar a réda personali~
dade deste guardés, republicano galego perse,
guido poh franquismo, coma di el no stu h.:
bro. Ainda que moi contrariado por esta·inxustiza de ter que deixar de ser ·neno ante$ de
tempo, asumiuno co~a un deber, pois ese miserábet xomal serviría para apagar o aluguer
da humflde vivenda da sua famíll.a. Tan pequeno e _x a sentindo a responsabihdade familiar! -Así foi naquelas claras e a.Si seguiu sendo
ao longo da sua vida, na que· chegou a converterse nun verdadeiro petrúcio criador dunha
saga, os Noia, onde o amor, a solidariedade, a
honradez e o trabaUo serian virtudes moi respeitadas por todos os seus integrantes. Nesta
tarefa-familiar· contou co acompñament9 .da
sua dona· Lola, tantÓ nos primeiros tempos da
briosa xuv.entude. coma nos tempos tráxicos
da guerra civil, ou·nos difíceis da. post-guerra,
ou nos máis ledos da emigración a. Venezuela.

O proceso de fosións e absorcións que
deu lugar ao nacemento da Caixa Galicia, ou máis recentemente a Caixanova,
contou cun apoio cáseque unánime no
seo da sqciedade galega. Este apoio ás fu&ións reflectía unha idea xeralizada, era
necesario que as Caixas Galegas fosen
máis competitivas para poder contribuir
ao desenvolvemento do país á:-_paT que se
garantía a súa pervivencia nun marco
europeu cada vez máis competitivo.

Xoan Noia, na sua casa dá Guarda.

Hoxe, máis que nunca,.son necesárias entidades que permitan incidir sobre o sistema financeiro do país. Asi, fronte á globalización, os distintos govemos europeus teñen apo tado polas fusións das entidades
financeiras próprias. A nível do Estado español as fusións que deron lugar ao BSCH
e ao BBV A constituiron un auténtico
duopólio no ector financeiro, r to tan ó
pola existéncia das Caixas de Aforro .

XAN CARBALLA

tas desgrácias sen merma da sua fidelidade
velaí que cliso tire de min con forza arrolladoaos ideais que defendeu desde a sua xuvenra. Esas fotos viñeron alporizar, ainda máis do
que están, os meus sentimentos encol do povo . tude, que non foron outros que o galeguismo máis nobre ao servício da sua tena: Ga,
que me viu nacer" Noutra carta, dirixida con,
liza. Nesta enteireza tivo o apoio permanenxuntamente a Celso Emilio Ferreiro, Xulio Site da _sua dona Lola, exemplo de sacrifício, e
güenza e eu, desbórdase lembrando as suas an~
• EN VENEZUELA. Mais, aindá que todos os danzas na festa do T egra e dinos: "que se ben o do"s seus fillos, dos que o maior deles,
aspectos da vida de Xoán Noia son intere,
o seu corpo está en Caracas o seu éspirito está -Óscar, a pesar da sua -xuventude, parecera
coma si asumira a responsabilidade paterna
sántes, eu quero adicarlle unha atención es- · aquí tomando un neto con nós no Gran Sol,
e cliso están coma testimuño as emotivas e
pecial ao tempo eri que nos coñecimos en
ou na do Roxo, ou tomando un cafeciño na
fermosas cartas que lle _enviaba a seu pai na, .
Camcas, alá polos anos cincuenta e nos condo Chuco, sintindo os estralos dos fogos, as
queles momentos de angústia e de perigo.
vertemos en amigos. entrañábeis. seu entumúsicas, os xigantes e cabezudos, e terminar
siasmo e dinamismo deume -pulos para trabameténdose de cheo no "forrobodó". Un bon
Era Xoán Noia un home moi dado á correscacho de empanada cuns vasiños de viño do
llar con el arreo a prol da cultura de Galiza e
pondéncia e soubo aproveitar esta disposición
de que os galegos non só se sentisen coma tal
Rosal axudarán a rexeneo/ as forzas e despois
a descansar, que mañá seguirá a troula".
para ter contacto cos galeguistas dunha e outra
polo feito de ser nados en Galiza, senón que
· ribeira do Atlántico, sobre todos cos de Bos
fose por coñecer e sentir a sua história, a sua
Aires, por estar ali radicada, en exílio, unha
Non é de extrañar, que tivera estas e~otivas
cultura, a sua língua; é dicer: sua identidade.
grande representación do galeguismo,· dos que
lembranzas, pois nos seus anos mozos, cheos
a figura máis destacada foi Castel.ad. Distes gade enería e desexos de vivir, foi partícipe de
T eño no meu poder unhas expresivas e emotileguistas, coque tivo unha correspondencia
vas cartas d_e Noia, das que lle enviei cópia a
moitas actívi.dades da sua vila: foi xogador do
seu fillo Luís, nas que se ve con claridade ·a .Deportivo Guardés; fundador e primeiro semáis frecuente foi con Daniel C alzado, Viceemoción que o· embargaba cando trataba tecretario da Sociedade Obreira da Guarda;
Presidente do Centro Galego de Bos Aires,
mas sobre Galiza. Nunha carta de Setembro
fundador e director do semanário Nuevo Heque tivo a Noia moi informado sobre as activide 1956, con motivo da miña viaxe a Vigo paraldo; membro de agrupacións artísticas· e culdades que ali desemolaba a emigración galega.
ra entrevistarme con Antón Beiras, dime:
turais, sen descoidar-as festas da vila e de seu
"Onte recibin outra carta, meirande carta de
contorno, ás que era moi aficionádo. Estas
A derradeira vez que estiven con el foi na
Beiras, que concorda con todo que ti me antilembranzas non poderian esquecerse xamáis.
Garda onde, ademais do consabido percorri,
cipache. Di que non pudemos mandar mellor
do polas rutas do T egra, visitamos a tumba da
Embaixadm. Sacou de ti e de Pepita as mellaO hom~ que sofrira un perseguirnento asfisua dona Lola, nun curruncho do cemitério.
res impresións. Alporiza moitas das cousas das
xiante, que tivo que se esconder para non
Fqi un momento moi emotivo, pois puxen o
que tratastedes, proxectos que lle chegará o día
perder a vida nas gadoupas asasinas dos seus
meu pensamento nas moitas atencións e
de poñer a andar. Só precisa sentir con fonduinostras ele amistade e de cariño que recibin
pers~guidores, que perdeu a seu irmán e
dela nos anos en que a coñecin e tratei e do
ra a emoción galega1 ser consecuente ao serviamigos moi queridos, fusilados polas forzas
. cio do· ben, para ·que a causa da galeguidade
grande valor desta dona n a vida do seu home
da represión franquista; que se viu condenanon esmoreza e gañe os peiros "dos bos e xene,
do a cinco anos de cárcere; que aturou a dor
e dos seus fillos. O dia en que me chegou a
de non estar preto da sua familia naqueles
triste nova da morte de Xoán Noia sofrin un,
rosos". Noutra" tamén daquelas datas·di: 'Ve-:
xo que de Beiras sacaches a mesma boa impre- . tráxicos momentos, non perdeu nunca a sua
ha dor moi fonda, pois era perda dun entra,
sión que eu. Todo o que se diga de Antón Beifortaleza de espíritu soubo resistir todas isñábel amigo ao q~e xamais esquecerei. •
ras é pouco, pois é un corazón galego tan outo
e tan xeneroso que non lle cabe no peito". A
Xosé Lois
min, reproducir estes parágrafos é dunha gran-·
de satisfacción. pois veñen a Tefrendar as opinións que vertin sobre este personaxe no meu
artigo "Antón Beiras, un galeguista exemplar~
(AN0sa
28 de Decembro 2000).

Estes dias estamos asistindo a unha tormenta no seo dos organismos unitários
das Caixas de Aforres a nível estatal. O
sistema de tarxetas Red 6000, líder ata
este momento no mercado dos caixeiros
automáticos, perdeu o seu liderado co
pase de grandés caixas de aforres do Estado ao sistema Servired do BBVA. Como resposta, a própria Red 6000 estuda
neste intre un convénio de colaboración
(integración?) co sistema 4B do BSCH.
O mercado de tarxetas xa está hoxe en
mans da grande banca española.

o

O perigo de privatización, entendido co,
mo a entrada de capital privado nas Caixas, é evidente; aí están as cotas participativas (accións sen dereito a voto)
aprobadas pala Asemblea Xeral de Cabra
Galicia pese á falta de autorización, ata o
momento, por parte da Xunta de Galicia.
E dende logo, tamén sabemos quen erian
probabelmente os máximos beneficiados a
longo prazo dun proceso de privatizacións,
teñen nome e apelido: BBVA e BSCH.

a

Apostar pola competividade das no as
Caixas, polo seu afortalamento e p 1
seu medre non é incompatíbel con opoñerse á tendéncia desterrit riali.zadora.
Unha expansión fóra da nosa Comunidade Autónoma cuestionábel, a emi ión
das próprias cotas particpativas, ou a
anunciada fusión virtual de Caixa Galicia, Bancaja e Ibercaja (que podería rematar coa exteriorizaci0n dos Servicios
Centrais hoxe existentes na Coruña e o
seu traslado a Madrid ), inciden sobre a
perda do carácter galego da entidade.

e

Na nosa história recente as entidades financeiras galegas, teñen contribuido á
deslocalización do aforro do país, especialmente por médio das cesións de tesoureria
através do Interbancário. Deslocalización
do aforro que contribuiu á restricción do
financiamento ás empresas galegas, actuando como un freo á iniciativa empresarial, cecais unha das causas do escaso medre do emprego en Galiza en comparanza
con outras ecbnomias do noso entorno.

!erra.

A sua pai.Xón por Galiza escomezaba na que
tiña pola sua querida vila da Garda, onde naceu e onde viviu ata a sua emigración a Venei?ela, xa cumpridos- os cincuenta anos, a xuntarse coa sua família, que xa emigrara denantes. Nunha carta de Setembro do ano 1956
envieille a Caracas unhas fotos dunha esmorga que fixemos na casa da sua cuñada polas
festas do T egra. Contestoume decindo que
- esas fotos trouxeran á sua tnemória moitos e
bos recordos, non só porque a Garda fora a vilá na que naceu, senón porque nela viviu os
mellares anos da sua vida, cunha intensidade incalculábel. Dicíame textualmente: "Foron
anos de ledícia en troques do que máis tarde
habíame de suceder. E coma as tristuras e álegrías, cos seus tremendos contrastes, te xunguen ao sítio onde tiveron o seu desenrolo,
..
~

A globalización non pode ser unha escusa
para que non defendamos que o aforro
dos galegos se ren.tabilice no país, criando
valor engadido ali onde ten a sua orixe e
potenciando o desenvolvem~nto ·pleno
da nosa economía. E para iso, é nece~ario
que as Caixas Galegas non deixen de ser
iso: Caixas e Galegas. •
CLODOMIRO MONTERO MARTINEZ é Portavoz

da

Executiva Nacional da Federación
de Banca e Afo~o da CIG •
l
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Papel de fQrsante .

Alfredo Suóre Canal (BNG) e Ruiz Rivas (PP) dissreparon radicalmente"-sobre a situación do vota emigrante.

Reportoxe grá.fico: ~- PANARO

Os soaialistas abstivéronse eoPP votou en contra da proposición de lei do BNG
•

Os emigrantes
poderán seguir votando nas sedes do PP
-0-- PAULA CASTRO

Unha das irregularidades máis sonadas das pasadas eleicións autonómicas tora a votación dos galegos residentes en
Uruguai na própria sé do PP. Alén das denúncias que desde a
oposición se realizaran no seu momento, o BNG apresentou
duas proposicións de lei destinadas a modificar a Lei Eleitoral, unha no Congreso dos Deputados e outra, o pasado Martes 13 de Febreiro, no Parlamento galego. A proposta foi rexeitada e, a falla de medidas que garantan a limpeza do proceso,
as irregularidades poderán repetirse nas eleicións de Outubro.

ás decisróns dos votantes no
estranxeiro". Ruiz Rivas, que
exerceu de portavoz, acusou
ademais ao BNG de cuestionar
o voto dos emigrantes e de propor un incremento dos gastos
eleitorais, xusto lego de se
aprobar no Congreso unha proposta drrixida a reducilos.
O deputado popular tamén puxo en entredito a legalidade de
tratar de darlles aos cónsules
"as mesmas competéncias que
aos xuices de paz" e sinalou a
imposibilidade de converter. aos
consulados en coléxios eleitorais, "para iso están as embaixadas", sinalou.

tos", pero sen conferirlles os direitos que van aparellados á sua
condición de cidadáns.
Pola sua banda, a socialista
Maria Soledad Soneira, mália
recoñecer a existéncia de fráude e o "agrávio comparativo"
que supón a inclusión dos galeg os emigrados no exterior e
non dos que están emigrados
no próprio estado, ·centrou a
sua intervención en explicar as
razóns polas que o PSdG optaba pala abstención.
·

Nas pasadas eleicións autonópúblicos españois no estranxeimicas, tras do reconto dos votos
ro, contando con interventores
dos residentes ausentes, deque supervisasen a legalidade
nunciáronse numerosas irregudo proceso. Alfredo Suárez Ca· Segundo Soneira, o seu grupo
nal, encarregado de defender a
laridades. Entre outras, que no
non pode apoiar unha proposiproposta nacionalista, sinalaba
escrutínio dos seus votos non
ción que non leve aparellados
que con esta medida trataríase
se facia un seguimento pontode evitar a "posjbilidade
incentivos económicos
ando no censo, coque poderian
destinados a mellorar a
de votar por outros", que
votar persoas que non estaban
situación dos emigrados
incluidas neste ou votar duas
se produciran "sobornos
no exterior, desde garanveces; que non se podia comao personal de correos
tir o seu acceso a serviprobar nen garantir a identidade
para votar mesmo falsifizos sanitários até asegu- ·
cando os sobres" ou que
dos votantes ; que o partido que
rar os seus direitos polítidetentaba a administración (PP)
votaran "os mortos".
cos e civís. "Estaríamos
tiña ao seu dispór instrumentos
cambiando o mapa real
para inducir ao voto e mesmo
Tamén de cara a reducir
sen contrapartidas para
facer campaña no seu benefício
as posibilidades de frauos emigrantes", sinalaba.
por conta do erário público e
de, recolliase a modificaAs prioridades, do ponto
que as forzas da oposición non . ción do sistema de voto
de vista do grupo sociapor correo, para que este
dispuñan d~ fundos para estar
en igualdade de condicións .
se producira nos mesmos
lista, deberían ser as de
casos que en Galiza, "cofacilitar o retorno, sobre
todo "das persoas que viPara evitar que situacións desmo procedimento excepven na marxinalidade" e
cional e de carácter rogate tipo se repitan nos próximos
facer que este se producomícios , o BNG apresentou
do". O fin da medida, seria
za de forma "non traumáunha proposición de lei no Con'"garantir o exercício pertica".
sonal, libre e intransferíbel
greso e outra no Parlamento
galega na que se propón a redo voto".
O grupo. mixto foi o único
forma parcial da Lei Eleitoral. O
que apoiou a iniciativa do
Outro dos aspectos da leí
texto fundaméntase ademais,
BNG. Anxo Guerreiro, darecollia a necesidade de
na necesidade de garantir a
cordo co fundo, amosouse
facer un cómputo do cenigualdade de direitos para os
sen embargo, en desacorso de residentes ausengalegos residentes no estrando con alguns aspectos
tes para determinar a disxeiro e os residentes no territópontoais, como que se
tribución de escanos e o
rio do estado. Pésie aos argumanteña intacto o sistema
estabelecimento de me- M11 Soledad Soneira (PSOE).
mentos esgrimidos na cámara
de eleición do Senado.
canismos que permitan o
galega os· votos en contra do
Unha medida que, ao seu enNa sua resposta, Suárez Canal
acceso á información eleitoral
PP e a abstención do PSOE
tender, debería estar recollida
replicaba ás afirmacións de Ruiz
das distintas candidaturas.
impediron que saira adiante.
no texto nacionalista. En todo
Rivas asegurando que "haf paicaso, si concordou coa discrimises con solvéncia democrática
Votos dos mortos
Respeitosos cos votantes
nación que padecen as minorías
que artellan mesas eleitorais
nos consulados". O deputado. e demandou a "garantía, transPara equiparar os procedimenPara o PP, a pr'oposta nacionaparéncia e limpeza" dos procenacionalista insistiu ademais en
tos de votación , a proposición
1i sta carece de fundamento,
sos eleitorais para garantir o
demandaba a instalación de
que desde o PP só se teñen en
non "respeita os mandatos es"pluralismo e a igualdade de
mesas en embaixadas, consulatatutário e constitucional" e suconta os emigrantes para que
oportunidades".•
canten como "números de vodos e demais centros e locais
pón unha falla de respeito "cara

O conselleiro de Agricultura,
Xoan Miguel Diz Guedes,
estrenábase como tal no
pleno do parlamento. A sua
primeira iotervención estivo
ateigada de chamadas á co1abo ración aos grupos da
oposición, ·pero a medida
que se sumaban as suas réplicas o tono relaxado e amigábel ia mudando por outro
máis arisco. Ao final, cando
facia uso' do seu turno de
peche acabou por perder a
compostura e disparar contra todos os portavoces da
oposición. Pero o que saiu
peor parado, con diferéncia,
.foi o socialista Emílio Pérez
Touriño. Del dixo o conselleiro que parecía un "disco
raiado". E non só iso, acu~óuno mesmo de represen~ar o "papel de farsante" por
lapresentar propostas de colaboración e logo facer unha
"crítica negativa" á xestión
da crise das vacas tolas.
Desde as filas socialistas escoitábase unha pregunta:
"quen é o farsante aquí?"•

Oculpábel
Castor Gago
Na intervención de Diz
Guedes quedaba ben claro
que o governo non era responsábel de nada na crise
das vacas tolas. En todo
caso, o anterior conselleiro
de Agricultura, Castor Gago. E é que desde que chegou á consellaria o anterior
Delegado do GoverrJO, todo
se leva a cabo cun talante
novo: hai negociación con
todos os sectores afectados pala crise, hai medidas
para solventar os problemas e hai cartos para efeiti v izal as. lso era, cando
menos, o que explicaba o
próprio Guedes de si mesmo. Nen unha palabra das
actuacións de Carlos del
Álamo, conselleiro de Medioambiente e cero mencións a Hernández Cochón,
conselleiro de Sanidade.
"Agora toda a culpa é dopobre Gago", dicia Guerreiro. •

Somos humanos
Diz. Guedes queria eludir as
críticas da oposición sobre
asuntos como o enterramento de Mesia, o baile de
datas sobre a aparición do
primeiro caso de vacas tolas ou a ineficácia dos controis nas fábricas de pensos. Para iso, na vez de entrar nos temas polos que se
lle inqueria acusou á oposición de deslealdade, de manipulación e de demagóxia.
Cando xa se lle acabaron
as excusas non tivo outra
que repetir a mesma xustificación que na Comisión na que
se tratara con anterioridade o
mesmo tema. "Non somos
perfectos, somos humanos",
dixo. E acabou o conto. •
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Os seus problemas físicos preoc.upan no PP

.Fraga operado no espiñazo
para adondarlle as -~~s dores:

,.,·

-0- A.E.

O presidente da Xunta, Manuel
Fraga lribarne, foi operado no
Hospital Clínico de Compostela o Venres 9 de Febreiro. O
Luns 12, a primeira hora, xa
recibia a. alta médica e trasladábase a residéncia oficial de
Roxos. Ao dia seguinte comezaba a sua actividade coa audiéncia ao· ministro de Facenda, Cristobal Mo.n toro. Esta
semana xa presidirá o Consello de Governo semanal,
que foi trasladado ao Venres. ·
A intervención, que durou duas
horas, consistiu en descomprimir unha raiz nerviosa na zona
lumbosacra. Tratouse, segundo
fontes médicas do hospital,
"dunha intervención paliativa para tirarlle a dor". Unhas dores
producidos por "problemas atróficos que danan as vertebras
ainda que non chegan a producir hernias propriamente".
Por outra parte, o espiñazo do
presidente da Xunta ten quistes
aracnoideos no canal vertebral
polo que este se estreita e lle·
comprime a médula producíndolle fortes dores. Estes problemas
trasmítenselle ás extremidades.

Comida
.
qu1m1ca
/

"200i, odisea do espácio: xa

Unha semana antes de ingresar no hospital, Fraga comezou a usar caxato.

grandes dores que sofre por estes problemas, dernostran a forza
de Fraga, tanto física como sicolóxica. Segundo os médicos consultados, moi poucas persoas serian capaces de seguir o ritmo de
traballo que segue Fraga cos problemas lumbales que padece.
Problemas que se van ir acrecentando sen remisión, segundo as
mesmas fontes médicas.

Tensións no PP
Fraga lribame vírase na abriga de
acudir ao hospital o Martes 6 de
Febreiro para ser curado no departamento da dor. Ese mesmo dia
diagnosticáronlle xa os problemas
lumbares, pero Fraga negouse a
ser operado. O Xoves tivo unha recaida nas dores, despois das masaxes que lle aplica Torrado, O
Bruxo, e decide realizar unha nova
exploración para que lle fosen solventados os problemas-. Fraga negábase a unha operación máis importante, que o teria encamado
polo menos un mes, e os médicos ·
tamén opinaron ·que, dada os problemas lumbares, a única intervención posibel era unha paliativa.
Tanto a pronta recuperación como a sua capacidade para seguir
movéndose e traballando coas

estamos no 2001 e xa
comemos comida química,
como anunciara, hai máis de
30 anos, a película de
Stan1ey Kubrick. Agora, os
xigantes da indústria química
dannos de comer. Custión de
siglas: despois do DDT e do
PCB, que por fin foron
proibidos cando facia anos
que se sabia que daban máis
cancro que felicidade,
chegou o tumo dos GM,
alimentos xeneticamente
modificados. Desde Estados
Unidos, Arxentina e
Canadá, os GM invaden o
mundo enteiro, e todos
somos coelliños de Índias'
<lestes experimentos
gastronómicos dos grandes
1aboratórios", expláiase
Eduardo Galeano en LA
JORNADA de México. ''En
realidade nen sequer sabemos
o que comemos. Salvo
excepcións contadas, as
etiquetas dos envases non
nos advirten que conteñen
ingredentes q~e sofriron a
manipulación dun ou vários
xens. A empresa Monsanto, a
principal proveedora, non
inclue o dado nas suas
etiquetas de orixe, nen
sequer no caso do leite de
vacas tratadas con hormonas
transxénicas de medre. Esas
hormonas artificiais
favorecen o cancro de
próstata e de seo, segundo
várias investigacións
publicadas en The Lancee,

Pero a pronta recuperación do
presidente da Xunta, tamén demostra o pouco atinado de moitas informacións que talaban
dunha operación de hérnia discal. As fontes médicas consultadas por A Nosa Terra, sosteñen
que de térselle realizado unha
operación de hernia discal teria
que quedar inmóbil na cama polo menos 30 dias, "e máis á sua
idade, ainda que sexa unha forza da natureza como é".
Esta deformación á hora de explicar a intervención a Fraga lribarne, que sorpresivamente non contou con parte médico, vai unida
ao intento de gardar en segredo a
sua entrada no hospital compostelano. O secretismo fixo que se

desaté3.sen múltiples rumores, sobre todo na capital compostelana.
Recuperado, ese secretismo convertiuse én loa da fortaleza presidencial, con foto sua na maioria
das portadas con Cristobal Montoro, como se fose abrigado demonstrar a sua boa saúde.
Ainda que Fraga é quen dita persoalmente o tratamento informativo destes temas, as medidas· oscurantistas .desataron tensións
tanto na Xunta como no PP. Un
PP que semella cada vez máis
preocupado porque a saúde do
presidente pudese ser un forte
obstáculo cara a próxima campaña el.eitoral. Temen que Fraga
non aguante á campaña ao ritmo
trasvariado ao que estaba afeito.
Pero tamén aterrecen que a percepción de debilidade ante os cidadáns os faga perder votos, pois
. sempre cultivou a imaxe contrária. Pero, ao mesmo tempo, están
seguros da vontade de Fraga de
seguir até o final pasando como
sexa por enriba das dores que terá que sofrer. Ainda así a alarma
xa se instalou nas filas populares,
sobre todo porque queda un médio ano moi longo para os comícios, e· as tarambanas de sucesión acrescéntase dia a día. •

Science , The lnternational
Journal of Health Services e

OCongreso instará ao Governo aacometer oproxecto

outras revistas científicas,
mais a Food and Drug
Administration de Estados
Unidos autorizou a venda do

OPP apoia por vez primeira
a comunicación de Pontevedra coa A·52
Ainda que como resultado dundas vias de acceso a Ponteveh a tran·sacción con BNG e
dra, apresenta uns elevados níPSOE, o PP decidiu apoiar a deveis de saturación, e que é
manda destes grupos de que a
oportuno e pertinente pensar
cidade de Pontevedra esteña
nunha nova comunicación desta
comunicada coa A-52, que une
cidade de Pont~vedra e todas
Vigo e Ourense, através dunha
as comarcas que a circundan
auto.via. O texto, polo que o
coa autoestrada A-52 das Rias
Congreso debe instar ao GoverBaixas, que esta vertebrando o
no central a estudiar a execuSul de Galiza".
·
ción do proxecto, foi aprobado
en comisión por unanimidade.
Guillarme Vázquez, do BNG
Os populares votaron contra
apresentou a iniciativa e non se
esta iniciativa en anteriores ocaresistia sinalar que é a terceira
sións, ainda que agora a consivez que o seu grupo a apresenderan, segundo o deputado Celta. No último debate, en Decemso Delgado Arce, "sobre a base
bro de 1999, os populares arguinequívoca de que estrada Nmentaran que a cidade ponteve550,~flu~ actu;~~íll~n_t@, ~ , un~~ _. , dresa estaJ~a . debidamente co-

!•'.
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Un racista
na Académia
Luis Maria Ansón escrebe no
xornal LA RAZÓN un artigo
que titula Delincuentes ent:re
os inmigmntes. "Os autores do
oitenta e cinco por cento dos
delitos comuns que se
cometen en España son
imigrantes", con esa pérola
estatística, que non
documenta, abre o seu
corazón de membro da Real
Académia Española, que é
como asina os seus traballo
desde a sua eleición. "Todos
estamos dacordo en que se
deben respeitar os seus
direitos humanos, en que
precisamos e precisaremos
man de obra, que a nosa
nación non pode ser
inhóspita senón hospitalária.
Mais claro que era
imprescindíbel unha lei de
Extranxeria séria. Unha
causa é protexer aos
inmigrantes e velar polos
seus direitos, e 9utra moi
distinta permitir que os
delincuentes se introduzan
en España palas calexas da
inmigración.( ... ) A nosa
nación seria máis confortábel
sen e a cifra aterradora de
delitos cometido por
inmigrantes .. Que Zapatero
lle cante histórias de
inmigración ao que lles
asaltaron a casa durante a
vacacións, ou lles
desvalixaron a xoieria, ou
lles tiraron o bulso ou a
maleta, roubáronlles carteira,
asaltáronos no portal,
carneáronos a poma de
navalla, corrompéronlles os
fillos coa droga,,.+
EL ROTO/ EL PAIS

municada. Destacou o deputado
nacionalista que a Xunta xa recoñecera a necesidade de estudar un proxecto e que o concello
de Pontevedra aprobara nun
pleno· no pasado mes de Xaneiro. Guillerme Vázquez non pecou de "inxenuidade" xa que "sabemos que moitos acordos de
certa inconcrección rematar por
non ser cumpridos" pero considerou positivo que o grupo político maioritário coidara necesária
acometer unha nova via. Desde
o PSOE a deputada Maria Xesús Arrate subliñou que "os cidadáns de Pontevedra e a sua comarca están solicitando reiteradame~te esta C?flSXi)ór{ • . ,f, r
• t

leite sen mención nas
etiquetas, porque ao fin e o
cabo as horm~nas ·apresuran
o crecemento e aumentan o
rendemento, e daquela
tamén aumentan a
rendabilidade. O primeiro é
o primeiro, e o primeiro é a
· saude da economia. De todos
os xeitos, cando Monsanto
está abrigada a confesar o
que vende, como no caso dos
herbicidas, a cousa non
cámbia moito. Hai dous
anos, a empresa tivo que
pagar unha multa por
"setenta e cinco mencións
inexactas" nos bidóns do
.
velenoso herbicida Roundup.
Fixéronlle prezo. Pagou tres
mil dólares por cada tr9la". +
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Desde 197~temos a pesca en
crise e, no ntanto, outros países do 'Su adiantáronnos en
producció e capacidade pesqueira. Est dacordo?
Eses países que nos sobardaron
en cifras de produción desenvolveron os se s próprios recursos.
A plataform costeira española é
mínima, no sendo no NW e no
N e tivemo que esforzarnos en
procurar fó a os recursos que
aqui non ha ia. A restructuración
veu pola No a Orde Internacional
das pesquei as e polos atrancos
na lntegrac ón na UE. Digamos
antes que s recursos do litoral
puideron se regular doutro xeito
para que r ndisen máis. Ainda
hoxe vivimo na Galiza o problema dos recu sos demersales.

Índla ou Filipinas tiñan recursos costelros abondo pero
non Corea~que hoxe pesca en
todo o mu do, Incluido o caladoiro sa riano.
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Xosé Ramón Fuertes

lándia son tan da UE coma os
que van a Marrocos.

pirect~r da Cooperativa de Armadores 'de Vigo

Princípio de Estabilidade Relativa que non se aplica á indústria electrónica...

'A UE existe para outros

... por exemplo, nen ás aseguradoras ou os electrodomésticos. O
da pesca raía nunha discriminación por nacionalidade. Para instalármonos en Inglaterra ou Franza hai que cumprir uns investi_mentos, asegurar descargas ou
ter un número de empregados
dese Estado membro. Na pesca
pérdese o princípio de libre circulación de persoas e capitais. Nós
somos partidários do mercado
único. Unha empresa holandesa
pode instalarse na Galiza sen limitacións e unha galega en Holanda e se son competitivas van
desprazar a outras. O que se fai a
nivel de Estado membro hai que
elevalo ao ámbito comunitário.

.

seitores, non para o da pesca'
-0- GUSTAVO LUCA

XOSÉ RAMÓN FUERTES GAMUNDI, DIRECTOR XERENTE DA COOPERÁTIVA DE ARMADORES DE VIGO, LANZABA DE
A POUCO A VOZ DE ALARMA POLO AGRÁVIO QUE BRUXELAS ESTÁ A FACER AOS PAÍSES P!SQUEIROS DO SUL DE
EUROPA EN RELACIÓN CÓS DO NORTE. NA CONVERSA FALA DESTE E DOUTROS PROBLEMAS DA PESCA GALEGA.

Os recortes de capacidade
pesqueira obrigan a todos pero cumprímolos só nós.

Houbo de t~o no panorama internacional. A gúns países cairon,
por razóns líticas e económicas:
a frota rusa a non é nen sombra
do que era~· polaca non existe e
a alemá de altura veuse abaixo.
Hai países ue perderon o reto internacional as pesqueiras. Nós
mantémono despois dunha farte
restructurac¡
· n da frota, isa é certo. No ámbi o internacional estamos metido na carreira con outros paises, ntre eles Corea. A inflexión veu ola ampliación da xurisdicción a 200 millas que abrangueu os noSos caladoiros intemacionais. O golpe de Namibia foi
enorme. Afectou a 11 O unidades
da frota corlxeladora e trouxo un
cámbio impbrtante de estratéxias
e de busca de caladoiros alternativos. Para SEf9Uir no negócio pesq ueiro, Pe~canova cambiou de
pabellón, al o impensábel antes.
Despois for n moitos os armadores galegas a se ubicar en terceiros países, jan empresas mistas,
de cobertur e de apoio loxístico.

A política de conservación de recursos fixa uns obxectivos de frota,
os Programas de Orientación P/urianua/, que especifican como debe adaptarse cada país ás posibili·dades de pesca na UE ou en terceiros países. Hai tres Estados da
UE que cumpren desde hai dez ou
doce anos: Portugal, Dinamarca e
España. Outros incumpren sistemáticamente e non houbo forma
de que a Política Pesqueira o correxise. Canto aos recursos, ternos
que fundamentales nos informes
científicos. Non darán conta real
da situación do caladoiro pero non
hai nada mellar. Poden mellorarse
abando os informes para que sexan reais e non se fagan con criterio de prevención. En caso de dúbida sempre se baixan as cotas.

a

Comezan faltar tripulacións
para pesca . .

É certo que estamos nunha crise
de tripulacións. Falta x~nte que
vaia ao mar. lsto ten que ver coa
oferta de postas de traballo en terra. Quen dubida que o mar e
moito máis sacrificado e que todos aspiramos a vivir na nosa casa. Igual que na agricultura están
entrando inmigrantes, a pesca tamén terá que buscar esa saida.
O problema dase a marxe da modernización da frota. A do Gran
Sol renovouse ao 90%, con mellaras na habitabilidade, no parque de pesca, na seguridade ...
Mesmo estando a frota de Marrocos parada, a opción de trasvase
de tripulación non se deu.

Como afectaron eses cambios
no porto base?
Dentro da iooperativa de Armadores de Vi o habia unha grande
asociación e conxeladores, Anamer. Igual q e se actuase un vaso
comunican e, emerxeu Acemix,
outra asoci ~ ión de armadores de
sociedades; mistas. Perdeuse o
pabellón p ro mantivose unha
parte import nte da actividade, do
emprego, dq capital e do mercado
e os barcos }leñen a porto para reparacións e :mantemento. Nas augas internac!onais por fóra de 200,
o seitor fixo un esforzo enorme a
busca de alternativas. E agora
procuramos que non haxa caladoiro sen rSfJular a traveso de organizaciónsimulti-laterais. Recursos de prof ndidade que hai pouco nen se c ñecian nen se reguJaban coma o granadeiro, o fletán, a ·
palometa ro a etc. están todos os
dias no mer do do conxelado.

Será a exportación dos barcos a solución para o caladoiro do Sáhara?

Pota contr~, nos caladoiros da
UE aumen an as dificuldades.
Vostede c lificaba hai pouco a
situación d¡e alarmante.

qa

Os paises
UE ven a poténcia
da frota es añola e non queren
ceder as su s posicións sen contrapartidas. o avisar que a situación era al rmante, advertia que
un ano fatal para algúns podia ser
excelente p ra outros: os 40 conxeladores e NAFO, melloraron
as cotas un 14% e os de Marrocos están p radas. Ora, no ámbito
-glóbal hai u aspecto fundamental: a: posici , n de Franz ªPischler
nas directric s da política pesquei-

.

ra. O Governo central non planificou ben e deixou moito á improvisación. Perdemos capacidade de
influir na política pesqueira. Nos
80 e 90 tiñamos un Comisário, un
director de Recursos Externos e
vános xefes de unidades. Daquela
estabamos ben representados;
hoxe non. Ternos un Director de
Estructuras de Pesca con competéncias progresivamente recorta·das, e agora-anúncian outro recorte maiores. No ámbito da UE es-

a

tamos pior que hai dez anos.

O caladoiro de Groenlándia
regúlase decontado, co crité- ·
rio danés, e os de Cabo Verde
e Marrocos están sen renovar
desde hai meses.
Os paises do Norte dominan as
pesqueiras comunitárias e miman
o Princípio de Estabilidade Relativa, o reparto de opcións pesqueiras feito con anterioridade ao in-

Non me parece, sobre todo coñecendo o tipo de empresas armadoras dos cefalopodeiros. Nos
conxeladores, os armadores non
queren perder o control da empresa porque a lexislación márroq uin a non é favorábel a que o
control estea na parte que máis
coñece o mercado, a operatividade e a xestión. Nori comprendo a
A.N.T.
forma en que se levou a negogreso español. Os do Norte
ciación desde Bruxelas. Outros
abandonaron o ámbito exterior · caladoiros sacáronse adiante
pesqueiro pero dominan o interporque se englobaran dentro dos
no. Acentúanse as diferéncias
intereses comerciais e econócando dinque van separar os
micos. Esta vez non se fixo asi e
acordes do Norte e do Sul: os de
xa vemos o que custa negociar.
Groenlándia e Faroe son de inteNon podo crer que non haxa un
rese comunitário .pero os de Áfrientendemento con Marrocos canca e o Cono Sul vanse deixando
do as relacións políticas, econópara que IT!~rra paulatinamente a
micas e sociais entre os dous Esfrota, conforme se rescindan os
tados estanse dando fluidamente
acordes. lsto preocúpanos moito.
en tantos outros níveis. O acordo
Os Barcos que pescan en Groenxa non pode demorarse máis. +
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e medicamentos sumaban unhas 9 .000 pta.
por res a todo o que custal;ia criala.
Nós tamén perdemos reses por enfermidades e por ataques do xaguar, o lobo e a serpe anaconda, que pode merendar un xato,
pero todas as perdas non van máis alá dun
1o/p anual. lmposíbel, dixéronme os da
Granxa ·wye, porque sen antibióticos os
granxeiros perderían moitas cabezas e xuntas como están, unha infección transmétese decontado. Eu perguntei cpmo na ric-a e
próspera Maryland eran as vacas máis enfermizas que na conca do Amazonas, ateigada de microorganismos e de parásitos que
trans~iten toda clase de enfermidades.
Déronme duas respostas. A primeira, que as
nosas vacas Nelor, que non serven para leite
e con moito menor produción de carne, resistian mellar as enfermidades porque procedían
dunha selección natural que non fara intervida pola veterinária industrial. A segunda, e
máis consecuente: que a diferéncia dos parcos
ou do ser humano, que pode comer calquer
causa orgánica, animal ou vexetal, coa excepción de herba é madeira, porque ternos un
estómago que non pode dixerir a celulosa, os
bovinos son hervíboros puros. O eu estómago rumiante que consta de catre partes dixire
a celulosa da herba para obter tocias as proteínas, vitaminas, minerais e calorias que precisan. Inversamente, as vacas dixeren proteínas
con dificuldade e non a toman como non sexa baixo forma microbial no primeiro estómago, o rumen, que dixere a celulosa. Para
que gañen peso as reses, nas granxas de Europa e N orteamérica danlle cereais con concentrados, asi como preparados de alfalfa que
ten un 16% de proteína. A consecuencia é o
perigo permanente de aerofáxia, polo gas que
se lle forma no rume!l e lle preme os pulmóns
até proclucir afogo. E preciso usar específicos
anti-espumantes e ter sempre unha espita a
man para puncionar o rumen chegado o caso.

A carreira
competitiva
polo
engorde
deunos un
gando
camivoro e
dependente
dos medica·
mentos.

VACAS LISTAS
(POR QUE A EEB NONÉ O PIORDE TODO)
EowARD LUITWAK
Granxa·Wye, na beira Leste de Maryland. O
departamento de agricultura da universidade
do Estado cria nestes cámaros preciosas reses
de Angus negra, coa axuda de equipas á última e as mellores técnicas do mundo. Produce tauros e vacas para carne e serve de modelo para a cria de xatos de todo o Estado de
Maryland. As cortes parecen do trinque, todas limpas e recén pintadas, dentro e fara. A
eficiéncia da cria é altísima: o noventa por
cento das vacas de Wye producen un· xato
por ano que está listo para o mercado aos 18
meses con pesos máis altos que a média.

até que ovulan e nese momento inxéctanlle
seme desconxelado. d procedimento repétese até que dan unha ecografia positiva.

• TENoo

O GANDO A MONTE sobre cen
quilómetros cadrados de sabana, salferida de
illotes tropicais, nós non podemos aplicar o
sistema da Granxa Wye e o gando anda bravo todo o ano 'agás eses poucos dias en que os
nosos oiro·vaqueitos fano curro para recoh- ·
tar, aplicar a vacina da glosopeda e desparasitar as reses. Na longa tempada das choivas,
coas crecidas, nen sequer os nasos afoutados
cabalas creoulos dan chegado aos prados, asi
que non sabemos onde campa o gando e
Fun visitar o rancho de Wye por ver de mellorar a vella explotación da miña familia . rri.oito menos podemos ir atrás del co ecógraen Bolívia. Anualmente só cria o 60% das
fo e os termómetros. A maiores, non ternos
nasas vacas e os becerros fanse tan devagaelectricidade .nen neveiras para gardar o seme. O único qué podemos facer para termos
riño que necesitamos trinta meses para acamáis crías é meter máis touros. Na Granxa
dar peso comercial. Se consideramos o ganWye teñen uns poucos maróns para compledo como capital e as crías como intereses,
mentar a inseminación
contra máis vacas preñadas, a custes iguais,
artificial das 170 vacas.
máis· réditos: Tempo é
Nós ternos corenta taudiñeiro, co gando c'óros por cada magote de
mo con calquer outra
500 vacas e estamos
· abrigados a escollelos ·
forma de capital: un
becerro de trinta mepequenotes porque as
novillas recusan os garases dá rrienos a gañar
que un de 18, a pesos,
ñons de prémio e esprezos e custes iguais.
tampa. As nosas vacas
A maiores haberia que
tamén nacen pequeneiconsiderar os xuros do
ra1s, claro, o que non é
capital no tempo de es- ·
pouca vantaxe para papera, que so'n de máis
rir no monte, sen cadedo 12 % en Bolívia.
as, guinchos ou cesáreas
de alto risco, coma as
Ben se via, polas cifras
que se fan na gandeiria
de Maryland; que había moito que mellorar
industrial dos países d~
senvolvidos.
no noso rancho.

'Facendo cantas,
decateime de que o
naso 60% de taxa de
reprodución do gando
en Bolívia era mellar
que -o 90% da Gra_n xa
Wye de Maryland,
maiormente pala
diferenza de custes de
man temento"

mento. Nós pagamos o 1% do que lles custa
aos produtores de carne en Norteamérica e
na Europa e ainda que tardemos trinta meses
en levar os xatos ao mercado, só ternos que
pagar mil pesetas, o prezo de darlles sal con
compostos minerais. Comparen isto coas
66.780 pesetas de penso concentrado que comeu o xato de Maryland despois de 18 meses.
Mentres ·os gandeiros europeu5 e norteamericanos saldan a sua débeda coas cooperativas que lles -fornecen tractores, penso e gasóleo, nós pagamos á natureza co respe1to
ao seu ritmo e os seus límites. O que recebemos a cárnbio non é cativo: o rédito do noso gando é superior ao 30% o que duplica o
dos gandeiros dos países ricos. Claro que os
seus fornecedores fan moito mellor negócio.
A rendabilidade de todo o seitor da carne é
tan feble nos Estados Unidos que rnoitos
rancheiros continuan o- n egócio precisamente porque teñen
outros negócios coma
W. Bush ou T ed Turner, da CNN, que perden cartos e llos endosan aos ·c ontribu in tes
baixo forma de créditos
non pagados.

• ORA, NA GRANXA
WYE APRENDIN ALGO
MÁIS. Apreciei un pla-

As outras duas consecuéncias de alimentar
o gado con proteínas non son tan chamati,
vas pero teñen importáncia enorme para a
saúde humana: a d iarrea crón ica e a acidose, que raramente matan ás vacas, desequilibrari o seu sistema de defensas e fari que
teñari todas as enfermidades que me contaran na Granxa Wye.
Para decilo de vez: case todas as re es de
Norteamérica e Europa pasan a vida enfermas e só poden sobrevi ver con doses masivas de antibióticos, que
son baratos e pr vocan
retención de auga (que
produce aument de
peso). Os técnicos da
G ranxa W ye aseguran
que o mercado está
afeito á carne de res e tabulada e medicada,
moito máis mol, e non
aturaría o sabor forte
d a res de pasto libre,
coma a arxentina. Tamén din que o becerro
de herba seria escaso e
carísimo e desaparecería da mesa de millóns
de persoas.

'Case todas as reses
de Norteamérica e
Europa pasan a vida
enfermas e
só poden sobreviver
con doses masivas
de antibióticos,
que son baratos e
provocan retención
de auga"

no de tratamento veterinário que inclue neumonía, diftéria, rinotractite infecciosa, parainfluenza- 3, diarrea viral, aerofáxia, tres clases
de infección clostridial,
cocidiose , cancro de
ollos, actinomicose, acidose, laminite, intoxica- .
· ción por hitrato -(d~ pas- ·
tos sobre-abonados) e moitas outras doenzas.
Na granxa habia programas de tratamento
con aritistaminas, dexametasona, adrenalina,
dimetil sulfóxido, nitrofurazone e novalsona
asi como vacinas arreo, vermífugos, fume,.. gantes, iodina, aceite de ricino e antibióticos
coma area.

Cando me explicaron o
Os técnicos de Maryproceso de reproduclanc:J querian saber' a
.cióil da Granxa Wye,
nosa maneira de orgadescobrin algo interesarite. Os nosos custes
nizar a granxa e como faciamos para levar os
becerros ao mercado a unha distáncia de · de fertilización non pasan do prezo dos tou200 quilómetros sen estradas (usamos xan- ros, que pagamos a 72.000 pesetas a cabeza.
Por veces recuperamos algo máis do gastagadas polo rio até a fronteira do Brasil). Dedo cando os vendemos para carne ao cabo
becian por axudamos. As no$as vacas chedos oito anos porque os tauros gañan ben
pudas da raza NelorJ crias das que trouxerari
peso coa idade. En Wye, como en todos os
os portugueses da lndiá, empreñan aos 15
centros de produción de carne dos países ri,
meses e mesmo antes e paren despois de nocos, a fertilidade non é barata. As ecograve meses. A poucas semanas do parto poden
fías, a súpervisión veterinária e o seme (a
concebir outra vez coma as vacas da Granxa
5.400 pesetas a dose) son caros, igual que
Wye, pero a nosa taxa de fertilidade é moito
os abortos e os prematl!ros, acidentes que
máis baixa porque, segundo me explicaron,
derraman a carreira pola competitividade.
ao termos o gando vent:Üreiro, as vacas non
se deixan montar para criaren os xatos durante quince meses. O remédio é a insemiFacendo cantas, decateime de que o noso
nación artificial. Na Granxa Wye, usan a
60% de truca de reprodución era mellor que o
90%.da"Granxa Wye a pesar de todo, maior- "
ecografía para saber que vacas non teñen
- ·· -embrión~-aplfcanlle utennómenuna-vaxina ·--·-mente pola diferenza de custes de ·mantene-

Por que me pareceu surprendente este plano de tratamento? No noso rancho amañamos con unha vacina, duas doses de vermífugos e duas fumegacións por ano. Aplicámosllas as reses nós mesmos porque nomato non hai veterinários. Perguntei por que
as vacas de Maryland requerían tanto medicamento. Explicáronrne que de non ser
asi o garido enfermaría e rnorreria. No seu·
cálculo, os gasfüs de tratamento veterinário

A Encefalopatia Es ponxiforme· Bovina
(EEB) non é máis que unha coñ.secuéncia
extrema de alimentar con proteína animal
a herbívoros que non poden nen comer
alfalfa, asi que nen falernos de sesos de carneiro. Se cadra, o drama da EEB, aoque
ainda non vemos final, remove á opinión
pública sobre a prática perniciosa da gandaria e, por ese camiño, damos reducido a
cabana indústrial ao que poidamos alimentar con pasto libre. E se esa herba non
!ibondase, a Pampa e as sabanas de Sulamérica si que chegan, incluido o meu rancho,
claro, coas suas preciosas Nelor.+
EDWARD LUTrWAK autor de Turbo-capitalismo e
A Lóxica de Guerra e da Pa.t, é direitor de xeo-economia
no Centro de Estudos Estratéxisos lntemacionais de

. Wa&hington. &te .trahall~foi put;li~do no último .
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cárias que permitan asegúrar
ese pagamento imediato e urí
convénio para os gadeiros conseguir créditos a un tipo de xuro
do 0% e do 1%, para reses martas por outras causas.
Ademais, Guedes comprorríeteuse, en nome da Xunta, a módif icar o sistema de primas a0
cebo e ao sacrifício prematuro
de becerrps. Ambas, mediqas
:· que "r:ion dependen da Xunta
pero nas que hai que incidir'', sinalaba o conselleiro .
.O plano está orzamentado con
20.108 tnillóns de pesetas até o
ano 2003 dos que corresponderían 12.624 millóns para este
ano. Parte deses cartos dirixiríanse a unha campaña informativa e
outra de promoeión da carne galega que non se porá en marcha
"até que se-calme un pouco a
cousa'', explicaba o conselleiro.

Emilio López Pérez retrucou as afirmacións dun Diz Guedes que, pésie a nengunear ao seu predecesor Gago, recibiu a sua felicitación.

A. PANARo

Medidas que xa debian estar en vigor apresántanse no Plano de Choque da Xunta

Acrise das vacas tolas 'acaba de empezar'
segundo Diz Guedes
a

-0- PAULA CASTRO

O conselleiro de Agricultura, Xoán Miguel Diz Guedes, explicaba,
duas veces en menos de unha semana, as medidas recollidas no Plano de Choque que ven de elaborar o govemo. Un plano con validez
para tres anos que, segundo advertiu o próprio Guedes, está aberto a
modificacións en función das necesidades que vaian xurdindo, porque o problema das "vacas tolas" en Galiza, "acaba de comezar".
O Plano apresentado polo governo ten a pretensión de garantir a
calidade e a seguridade da terneira que entra na cadea alimentária. Para iso, Diz Guedes apresentaba, en pleno e en comisión

parlamentária, un conxunto de
medidas dirixidas solventar os
problemas máis inmediatos. Moitos que deberian estar xa solventados de terse aplicado a lexislación comunitária en vigor.

a

Entre outras, o conselleiro de
mén, Unidade de Detección RáAgricultura sinalaba a posta en · - pida da enfermidade, o Consello
marcha dun plano de etiquetado
Galego de Seguridade e o Comité
da carne identificando a sua orixe,
de Asesoram.ento Científico.
cria e sacrifício, inspeccións nas
explotacións e matadoiros e a torbudas cío sector
m ación específica sobre EEB
transmisíbeis. A estas medidas
O Plano de Choque inclue a inengádese a criación en Chantada
demnización polo sacrifício de
do Centro Integral de Eliminación
reses afectadas de EEB a prezo
de Riscos para sacrifício dos anide mercado ñün prazo de 1 O
mais non aptos para o consumo,
dias e compensacións pola pera recollida dos animais mortos e o
da de renda até a reposición dos
tratamento dos Materiais Específiefeitivos. Para iso, subscribíroncos de Risco (MEA). Críanse tase acordos con ,entidades ban-

As análises do pensos tardan 30 dias en realizarse
Canto ás inspeccións dos pande inspección sinala que a inforsos, a inexisténcia de laboratómación da composición das faririos específicos en Galiza dificulñas de carne e osos comercialitou a sua análise. Unha das cazada en 1998, "non estaba daréncias constatadas no Informe
bondo detallada, polo que non se
final sobre unha visista veterinádescrebe de forma específica a
ria efectuada a
orixe do pienso
España por in~ineiro falou de
-mamíferos-, aves
pectares vetende corral, etc-" e
nários da UE,
''fráude comercial que "non é posíque centraron as
bel estabelecer
suas investigaa nível industrial" nengunha relacións en Galiza e
ción .entre cada
e '.'guerra"
en Cantábria,
lote vendido e a
con outras
data de produconstátase que a
análise das mosción", polo menos
tras de piensos
comunidades,
canto
que se
débese realizar
retire a fariña de
no laboratório
que non están
carne e osos a
central, en Maf
d
t
granel.
drid. Esto tiña coacen O OS es
Oeste informe,
mo consecuéncia
ao mesmo ritmo
que "debido a
publicado por A
Nosa Terra o paque a resposta
que na Galiza.
sado 25 de Xado laboratório de
Madrid pode tarneiro, tirou tamén
dar até 30 dias
Emílio López que,
apartir da data do mostreo, os
nen se estabeleceran protocolos
pensos xa se, consumiron cando
de actuación para os veterinários
chegan os resultados".
privados, nen se adoptaron as
m ... didas necesárias para controO Informe, recollido polo deputalar á povoación povina con síntomas da enfermidade. Até o pondo do.BNG para demonstr~r a escasa capacidade de previsión da
to de que os próprios inspectores sinalan que eles mesmos obXunta ·e mesmo o incumpriment9
da normativa europea en matéria
servaron "vário.s casos de ani'-

s

ªº

t

mais que apresentaban aiteracións neurolóxicas ou cámbios
de comportamento, en relación
aos que non se notificara que foran sospeitosos de padecer a
enfermidade".

do socialista. Para o deputado
socialista haberia tamén que depurar responsabilidades canto ás
inspeccións dos pensos, á vista
de que se sinalan como axentes
transmisores da enfermidade.

Para López diante da situación
Francisco Sineiro chegou a tacriada,. haberia que buscar reslar de ''fráude comercial a nível
ponsabilidades e pór en marcha
industrial" e da existéncia dunmedidas máis completas, porha "guerra comercial" con ou~
que ao seu entender "de nada
tras comunidades, que non esvale que se fagan' os test se non
tán facendo os test ao mesmo
se dan gar~ntias". O parlamenritmo que en Galiza, co que cae
tário do BNG afirmaba ademais · en descrédito a carne galega
que "son capaces de acabar anfrente á que se produz en outes coa cabana que coa EEB".
tras comunidades. Talé así que
xa -no informe referido e no ano .
Pola sua banda, Francisco Si2000 constatóuse que en coneiro cenlrábase no "bochorno
munidades como Castela-León,
político" do governo" por ter reque conta coa maior cabana do
petí do durante estes últimos
estado, non se fixe,ra até ese
meses que "non se detectaran
momento un só test.
irregularidades nas inspecAnxo Guerreiro tamén defendeu ·
éións" mentres que o Seprona,
a necesidade dunha harmonizanestes últimos dias apresentou
máis de 200 denúncias.
ción absoluta a nível estatal no
control das reses e insistiu na escaseza das axudas destinadas
Financiamento do plano
ao conxunto do sector. Pero soSineiro sinalou tamén a inexisbre todo demandou información
sóbre as partidas que se van
téncia dunha memória financieira
destinar ao plano de choque. "Or.que acompañe ao plano de choque. Memória que, por outra banza terá que explicar de onde deda, "deberia ser debatida en sé . trae os cartos para manter o obparla!'Jleñtárfa", · insistia o deputaxectivo de déficit cero'', dixo. •

As comparecéncias do conselleiro, lonxe de respostar ás perguntas realizadas desde os grupos
- . da oposición, sobre as responsabilidades da Xunta na xestión da _
crise, limitáronse a sinalar como
único respons~bel dos erros cometidos, ao anterior conselleiro
de Agricultura, Cástor Gago.
Tal foi así, que apenas houbo referéncias aos sucesos acontecidos nos meses de Novembro,
Decembro ou Xaneiro, dos que
só mencionou que "hai que mirar
cara ao futuro". Guedes fixo alarde dun novo talante negociador e
até negou~ implícitamente, validez ás poi íticas deseñadas polo
seu antecesor no cárrego. O recén nomeado conselleiro apresentou, de feito, á sua nova equipa e as liñas de actuación polas
que se rexerá, até as próximas
eleicións, unha consellaria que
ten demonstrado a sua capacidade para acabar con todos aqueles que se puxeron á sua frente.

·Avaliación das perdas
As explicacións do conselleiro
non resultaron satisfactórias para
a oposición parlamentária. Emílio
López incidiu no e$quecimento
de Guedes de apresentar unha
avaliación das perdéis que ten suposto, até o de agora. a crise das
vacas tolas para o sector ou unha
estimación oficial de canlo se reducira o consuma de carne. DadQs ambos importantes, segundo
o deputadó nacionalista, para facer máis fincapé en .uns ou outros
aspectos do plano de choque:
López lembrou tamén que moitas das medidas incluidas no plano deberían ter sido postas en
marcha con anterioridade, desde
as inspeccións veterinárias nas
explotacións até os controis dos
pensos que consumían os animais ou a etiquetaxe da carne.
De feíto, no Informe de seguimento das recomendacións formuladas pola Comisión temporal de investigación sobre EEB, elaborado
por técnicos da Comisión Europea no ano 1997,. incluese a pro~
postá "con carácter de urxéncia",
de estabelecer un sistema harmonizado -de certificación para a carne "con vistas a restaurar a confían.za do consumidor no sector''.
Se ben é verdade que a proposta céntrase exclusivamente na
incidéncia da Grise alimentária
no mercado e que a obriga de
etiquetar non entraba en vigor
até o 1 de Xaneiro do ano 2001,
o deputado nacionalista lembraba ese informe para subliñar a
falla de previsión da Xunta. •
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Carballos

miudos para
1
fotografar ·
a desfeita
Antes de chegar a Paradlvas, seguindo a estrada de Moraña,
chama á atención o tamaño do
salto ao que a Coordenadora se
refire como "muro á prepoténcia
da Xunta". Ao chegar á
parróquia, os troncos dos carballos e outras espécies autóctonas flcan deitados no .campo da
festa. Aalgun viciño cortáronlle
árbores con máls de cento cincuenta anos. Un patrlmónlo lrrecuperábel. "De que serven agora
as indemnizaclóns", pergúntase
Evanxellna, unha das afectadas.
A presa está p'tparada para ser posta en funcionalento. Á direita, a Ponte do Areal, que de se encher a encoro desaparecerá:

O Venres 9 de Febreiro os vlclños convocaron a diferentes
grupos ecoloxlstas e aos mélos
de comunicación a participar
nunha repovoaclón de carballos
nunha das lelras privadas expoliada por Dragados. Até o lugar
achegáronse fotógrafos e
redactores de diferentes periódicos. Pero á hora do xantar,
antes de que chegaran os xor·
nallstas, os efectivos da Guarda
Civil e a maqulnárla da empresa
marcharon. "Non queren salr na
foto", comenta Paloma Fernández da Coordenadora.

AFiscalia di que depurará responsabilidades
mentres aGuarda Civil custódia atala indiscriminada de árbores
.

1

'SOS: están a arrasar a conca do Umia'
9* PAULA BERGANTIÑOS

"SO~ estátj a arrasar a canea
do Umia" ~ra a mensaxe que
un viciño d Caldas deitaba na
Internet o uns 5 de Febreiro.
Pede auxíli porque, ante a impoténcia d viciños, a Guarda
Civil custó ia a tala indiscriminada de árb res nas ribeiras do
Úmia e imp e o paso dos proprietários á terras cando a sua ·
expropriaci n foi anulada polo
Tribunal S perior de Xustiza.

Os viciños e Caldas, Cuntis e
Moraña lev ban desde o dia 6
de Xaneiro ixiando os accesos
ás fincas sit adas na zona afectada polo e coro do Úmia para
evitar o de stamento do arboredo. Pero s turnos que facian .
desde o m ncer rion puideron
evitar que o Luns 5 de Febreiro
un ha dúcia e patrols da Guarda
Civil con al menos 70 axentes
acordoaran zona para garantir
o traballo d s máquinas e dos
tractore.s da empresa Dragados.

Afinca na que se reallzou o a&>
to simbólico chégase camiñando un pouco desde a estrada.
Despois de teren entrado as máquinas, a Evanxelina -a proprietária da leira na que se prantaron máis de trinta carballoscóstalle discernir os marcos. "A
min non me chegou notificación
nengunha e cando empezaron a
cortar a Guarda Civil impedlume
o paso", comenta. Ten cinco fincas afectadas e asegura "nós
non vendemos. Levamos seis
anos loitando e agora non nos
imos render"_
O camiño ás prlmeiras fincas
desbrozadas desapareceu e fica convertido nunha barrosa.
Tamén corre perigo a Ponte do
Areal, anterior ao ano1.800. Es·
tá incluida nun rotelro
promocionado pala Xunta co lema Galle/a Vívela, pero quen
queira vlsitala estes dlas val ter
que latricar coa Guarda Civil e
levar o documento de identida·
de ben a man. De Inaugurarse o
encoro, a ponte seria parte do
património cultural que quedaria enterrado pola auga.

1

O seu obxe tivo é limpar o vaso
do rio para oder cerrar o encaro. Até o · omento trece proprietários d nunciaron a entrada sen aut rización nas suas
terras, per segund9 o censo
que manexa a Coordenadora
Anti-Encor]ºº número de afectados -vici os que non aceitaron vender s suas fincas- ascende a no enta e dous.
Polo de ago a as máquinas desbrozaron a vexetación das terras situada nas parróquias de
Paradivas
Caras . De continuar, as o ras extenderíanse
por toda a ola do encero. É dicer, seis q ilómetros de longo
que atrave an os concellos de
Caldas, Cu tis e Maraña.
No mes deiecembro Xosé Guiña anuncio que. a presa estaría
pechada e~ Xaneiro. A Xunta
ainda non p ido levar a. cabo os
·seüs planos, pero o certo é que
o muro do coro xa está levantado e as d as minlcentrais preparadas pa$ funcionar. O único
que lles qu$da por facer é lim:_,,

...
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Desp0is d~ entrare as máquinas desbrozadaras, as ribeiras do Úmia fican convertidas en auténticas barrosas. Na fotografia, un momento da repavoación simbólica que fixeron os viciños.
Reportoxe gráfico: A.N .T.

par o monte. "Están esperando
pola auga", di unha vidña.

pero a Delegación do Governo
usa as forzas de seguridade
para ,garantir a actuación do
-Executivo e Hidroeléctricas
Cortizo, empresa interesada en
que a obra comece a funcionar. A tala é indiscriminada
cortan todo tipo de espécies incluí dos carballos, freixos, salgueiros, amieiros ·e sen dispar
de autorización administrativa
nengunha.

Sen direitos
Inseguros, impotentes e sen
protección dos seus direitos de
propriedade. Asi é como se
sinten os propriet~rios das fin·cas q\Je rega o Umia. Duas
senténcias do Tribunal Superior de Xustiza danlles a razón,

OColéxio de Enxeñeiros
dalle a razón á-coordenadora
Como xa viñan mantendo diferentes especialistas o Coléxio
de Enxeñeiros ven de dictaminar que o encaro non vai evitar
as riadas. As declaracións dos
seus representantes contradin.
ao Conselleiro de Ordenación
Territorial, Xosé Guiña, e ao
presidente da Xunta, Manuel
Fraga, que desde os últimos
temporais teiman en repetir
que a obra solucionaría o pro.'

•

~.

1 ._.•

' ..}

~..

""'

•t

......

f ' .1

"'

.._

F'._f,,JI

-~ ....~.;iS'1 r.1;,! ~e,· '-'J·~f'J J'J~·

blema das enchentas na vila.
Os enxeñeiros Paramo Neyra
e Jerónimo Puentes din que
"a presa non é a solución para
rematar coas riadas". Manteñen que o encaro "pode amortiguar parcialmente o efecto,
pero incluso, como efecto negativo, vai provocar que a duración das enchentas se prolongue no tempo".+
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Os afectados puxeron os feitos
en coñecimento do Xulgado de
Caldas, do Tribunal Superior de
Xustiza, do Valedor do Povo e
do Seprona. A Fiscalía comprometeuse a citar ao enxeñeiro da
obra interesándose polo que estaba a acontecer, pero para os
proprietários non é dabondo.
"Din que van depurar responsabilidades, pero o mal xa esta feito", comenta outra viciña.
O Tribunal Superior de Xustiza
anulou a declaración de utilidade
pública do encaro e o expediente
extraordinário de expropriación
.urxente. Tamén ordeou a devolución das terras ilegalmente ocupadas aos seus propretários. O
Tribunal obrigou a Augas de Galiza a iniciar os trámites de compra
novamente e de acordoc Q proced i mento ordinário, un proceso
que para os avogados da coordenadora pode durar entre cinco e
seis anos. Pero Dragados, a Xunta e Hidroeléctricas Cortizo seguen a apostar pala via dos fei, tos consumados para que a presa entre en funcionamento. +
O!· ~h), ; ·' '.J Ú~. t:~
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No acto celebrado en Paradlvas
participaron representantes de
Adega e da Coordenadora en
Defensa dos Nosos Rlos - A
Asociación para a Defensa Ecotóxica de Ga/iza lamenta "a ac~
tuaclón da Delegación do
Governo ao amparar a
ocupación d~ terras para o encoro de Caldas", solidarizase
con todos os afectados "por este novo atropelo" e reclama da
administración de Xustiza axilidade e disposición para abrigar
á Xunta a que cumpra a Lel e as
resolución xudiciais.
Adega pedlu á Delegación do
Governo a retirada da zona das
forzas policiais e dirixiuse aos
grupos do Parlamento "solicitando deles -con independéncia da valoración que cadaquén
poida facer da utilidade do encaro do Úmia- a sua intervención política a favor da igualda·
de ante a Lei e en defensa do
estado de Direito. •
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A' readmiSión do 100% dos despedidos éindispensábel para íematar oparo, diri os traballadores .

A Xunta ·autoriza a La Unión a contratar autobuses
.

.

do mesmo grupo ernpresárial para rachar a folga
Máis de sete milleiros de alunos están afectados pola folga da empresa La Unión, que
cubre o transporte escolar no
Morrazo. O paro dos traballad o res desta empresa, que
pertence ao grupo Monbus,
comezou o pasado 30 de Xaneiro e, mália que semellaba
haber un princípio de acordo,
a Xunta retirouse da negociación o Martes 12 de Febreiro co argumento de que a CIG
incumprira a sua palabra. Se
nun principio acordarase que
a readmisión dos despedidos
remataria coa folga, a central
nacionalista, convocante considera necesário que volten
nas mesmas condicións e sen
represálias. "A empresa fixo
seu o compromiso de Xosé
Cuiña de readmitir aos 100%
dos despedidos e, ao dia seguinte, voltou atrás sinalando
que estudaria caso por caso",
sinala Tano Guerra, da CIG.
O conselleiro Xosé Cuiña autorizou o Mércores 14 que La Unión
· puidera contratar os servizos
doutras compañías de transportes para levar aos nenos á escala. Esta medida extraordinária,
da que toman parte as consellarias de Cuiña e de Educación,
con Celso Currás á frente, permite a Raul López, proprietário
de La Unión, contratar outros
autobuses da empresa Mon,bus,
o grupo ao que pertence. E dicer, a Xunta seguirá pagando o
transporte escolar ao mesmo
grupo empresarial, cuxes traballadores están na folga. A convocatória da mesma veu provocada, ademais de polos despedimentos, palas "abusivas xornadas laborais" de once horas.

Asamblea de traballadores de La Unión, celebrada o 2 de Febreiro, na que decidiron rachar os servizos mínimos.
..$"

"Botan man de autobuses da
mesma empresa con persoal
que non coñece as rutas. Hoxe
-Mércores 14- sairon da estación uns quince coches, pero a
maioria non fixeron servizo real.
O que máis lle preocupa á empresa son os coléxios privados,
porque temen perder a contrata.
E o que fai a Xunta coa autorización é defender economicamente ao empresário", di Guerra. As
concentracións de traballadores
na estación de Pontevedra contin u an. Os traballadores aprobaron en asemblea o pasado 2
de Febreiro rachar cos servizos
mínimos tras a negativa do proprietário para negociar nunha

reunión que se celebrara no servizo provincial de Transportes.
Xa naque! momento o comité de
folga agoirou un longo conflito.
A convocatória de folga coincidiu coa vista no xulgado do Social polo despido dun traballador
de La Unión, que tras seis anos
na empresa, foi apartado dela
por "baixo rendimento". Asimesmo está previsto un novo xuízo
por un caso semellante, ainda
que afecta a un traballador con
23 anos de antigüedade.

Os pais non queren escolta

de supor un problema para toc;ios os usuários en xeral, convértese nun atranco para que os
nenos da comarca vaian á esco. la. Coincidiro.n os país e nais
djante da Delegación ae Educa~
.tión o Martes 13 de Febreiro para reclamar o restabelecemento
do transporte;- dun lado as Apas
de Poio, Sanx'enxo e Marin, e
doutro, a Federación de Asociacións de Pais de Pontevedra.
Pero, mália desexar que remate
a folga, os pais temen as ·consecuéncias de que as viaxes as real icen autobuses subcontratados, polo que rexeitan enviar
aos nenas con escolta policial e

A folga de transporte, ademais

Ogoverno progresista de Malpica
queda en minoria ao marchar dous edis independentes

A marcha dos dous membros da
Agrupación de Malpica Unida
que formaban parte do governo
municipal -un terceiro estaba fara desde o comezo do mandado
da corporación- produciuse a
raíz dunha reunían mantida entre
todo o executivo local o pasado
Luns 29 de Xanelro, cando os
seus sócios de governo manifestaron o seu disgusto coa sua forma de proceder no posta. A cabeza visíbel deste grupo, a AMU,
Manuel Balseiro, era un home

A falta de déficit económico
f oi a xustificadón
Grnpregada polo Ministério
de Facenda para rebaixar
substancialmente -de cen a
oito millóns- a subvención
que entregaba á: ~mpresa
concesionária do servizo de
transporte público do
concello da Coruña.
Mentres Facenda recortaba
as axudas para A Coruña,
outras cidades-recebian
f ortes cantidades en base a
que o seu servizo rexista
perdas·. Un recurso do
concello coruñés diante da
sala do contencioso
administrativo do Tribunal
Superior de Madrid, deulle a
razón á cidade galega.
Agora, Facenda terá que
incrementar a axuda que
presta á Coruña.•

Os tránsfugas do PP
reclaman unha moción
de censura en Carballeda

PSOE eBNG suman catre, frente anove da oposi~ión, eoPP elude pronunciarse sobre amoción de censura

A situación política no concello de
Malpica de Bergantiños agravouse ao marchar dous concelleiros
da Agrupación de Malpica Unida
e deixar ao governo municipal
con catre edis, frente aos nove da
oposición. Mentres outro edil reclamou a demisión do alcalde, este negouse. O PP de momento
non entrou a valorar se apresentará unha moción de censura.

·OMinistério de Facenda
discriminou á Coruñá nas
subvencións ao ~nsporte

go apoiado polo outro concelleiro
calquer caso unha moción de
socialista e polos dous po BNG.
censura non se apresentaria coas
sinaturas de persoa~ que figura"Ternos a dificuldade engadida
ron nas listas do PSOE ou do Blode que estamos pendentes de
que a Xunta Eleitoral designe un
que". Con isto alude a que podesubstituto que cobra o pasto dun
ria procurar apoios entre os candiconcelleiro nacionalista demitido
datos de AMU e de AIM. Pardines
O cabeza da lista da outra candiadmite que o cabeza da lista de . -dixo Varela Reí-, igualmente teremos que restruturar o governo,
AM U, Manuel Balseiro non teria
datura independente, Alfredo Capero irnos continuar, antes xa esñizo, da Agrupación de lndepenb9n acomodo nun governo co PP,
tamos en-minoría, porque ·só nos
pero matizou que ''tamén hai que
dentes por Malpica, AIM, . reclaapoiaban dous dos tres concemou a demisión do alcalde. A in- · ver o interese do concello". En tolleiros de AMU".
do caso, quédalle a opción de
tención de Cañizo seria abrigar
apoiarse nos dous concelleiro de
ao PP a facerse coa alcaldía. SeCatro votos contra nove é unha
AIM e en Xosé Martínez Bauzas,
gundo a Leí de Bases ·d e Réxime
diferéncia moi grande para un
eleito nas listas de AMU pero sen
Local, no caso de ter que elixir
governo municipal, pero ten habirelación política con este grupo.
un alcalde, cando nengun candido casos nos que a capacidade
En total, sumarian sete concelleidato ten a maioria absoluta, renegociadora dos alcaldes permiros, a maioria absoluta da corposulta nomeado o cabeza da lista
ración, que canta con trece edis. . tiu soster governós moi minoritámáis votada, que seria Manuel
rios. De momento, os orzamenMartínez Bauzas non manifestou
Pc:irdines, en representación do
tos deste ano están prorrogados.
disgusto por·esta posibilidade.
PP, que obtivo catre concelleiros.
En princípio, agárdase que o PP
adie a decisión da moción de
O alcalde, o socialista Xosé RaManuel Pardines, manifestou que
censura, á espera dos resultados
món Varela Rei, afirmou que non
"non se abordou a cuestión de
demitirá e que continuará no carque obteña o governo. •
momento", pero aclarou que "en
que procedía do Partido Popular
e que entre 1987 e o mandado
da pasada corporación fara concelleiro en representación desta
formación, que abandonou por
diferéncias políticas.
·

A marcha de dous edis do
· PP ac;> grupo misto deixou
_en minoria ao governo
municipal popl..!lar en
Carballeda de Avia. A
situación de
ingovernabilidade levou a
Coalición Galega e aos
tránsfugas a instar ao
PSOE a apresent~u unha
moción censura e levar ao
socialista Luís Míiia á
alcaldia. Pero a proposta é
incompatíbel co pacto
entre o PP e o PSOE para
combater o
transfuguismo, por iso a
dirección socialista
descartou esta
posibilidade. Por outra
banda, o presidente da
Deputación de Ourense,
Xosé Luís Baltar, fixo un
ambíguo aceno aos
. socialistas e dixo que o
· PP non empregará esta via
ainda que o PSOE decida
apresentar a moción.•

ovemo
O Luns 12 de Febreiro
socialistas e populares
chegaron ao acordo
definitivo meiante o que o
PP vai incorporarse ao
governo municipal do
; PSOE, que preside Xosé
Rial Cadaval. Os cinco edis
que· se incorporan ao
executivo local asumirán as
áreas de Vías e Obras,
Deportes, Novas
lnfraestruturas e Servizos
Sociais. Quedan á marxe do
governo o candidato a
alcalde polo PP, Xosé Vi llar
e o seu home de confianza,
Xosé Luís Jardón. Rial
invitou aos outros partidos
do concello (BNG e Partido
dos lndependentes de
Nigrán) a sumarse ao
governo, pero coa
excepción do chefe do P 1N,
Avelino Fernández.+
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Deslexitimación das
. . . ,,,
,,,
.
1nst1tu.c10-n s autonom1cas
MANuELCAO

o modelo de Estado da nova maioria do pp parécese cada
vez roáis ao unitário e autoritário da época franquista. En
·particular, o valeiramento de contido real do chamado Esta,
do das Autonomias avanza dia a dia situándose na esfera me,
diática a ponta de lanza que vai modulando discursos e opi,
nións centralizadoras e vai traballando na deslexitimación
sistemática das posicións políticas das institucións autonómi,
cas hoxe existentes. Non ha ser doado, desfacer o sistema au,
tonómico e reformular o poder unitário en España pero, para
a nova maioria do PP, parece pagar a pena intentalo. ·

A CUT e a Asemblea de Mariñeiros en loila anunciaron mobir1ZC1cións. Na fotografla, manifestación da Asemblea o 21 de Xaneiro en Cangas.

Os armadores preparan amarroquinización da frota e
moitos xa teñen intereses no reino alauita

O acordo coii Marrocos liquidará
a frota galega e conservará a andaluza
para que os barcos marchen para
Marrocos. No plano patronal, hai
O acordo pesqueiro entre a tempo que comezaron os prepaUnión Europea e Marrocos
rativos para a marroquinización .
constitue un paso máis no proDuas probas serian o estabelecimento dalgunhas sociedades misceso de marroquinización da
tas en Rabat e a importación d~
fro~ e signifi~rá a un cámbio
de bandeira para abaratar cuscinco mil- toneladas de polbo nos
últimós seis meses, operación
tos. Moitos armadores galegos
xa están preparados e hai tempo - complicada sen existir fortes relacións económicas.
que desenvolven negóci"os en
*

H.V.

Marrocos para dar o salto. A
. CUT anunciou mobilizacións
Manuel Camaño, da Central Unitáiminentes, rnentres a CIG perfilaria ae Traballadores, Cl.:JT, estima
rá a sua .postura nunha reunión · ·que ·b '70% dos traballadores da
frota cefalopodeira quedarán afeeda Mesa de Defensa da Pesca.
O proceso de marróquinización da
frota resposta á filosofia de fundo
do 1 Acorde Hispano-Marroquina
de 1979 para ir facendo desaparecer a frota na sua configuración
actual de galega. lsto non representa o achatarramento dos barcos, senón a sua exportación. Algunhas medidas previstas nos últimos tempos indican que o Governo central camiña nesta dirección.
Executivo de Aznar impulsa a posibilidade de suprimir a limitación
do abandeir_a mento dos barcos,
actualmente en dez anos, cando
os buques fosen construidos con
axudas públicas. Do mesmo modo a pretensión de Madrid seria
permitir a exportación de barcos
de máis de 14 anos. Con estas
duas medidas ábrase o camiño

. tados pola rnarroquinización que
implica este acorde. O restante
· 30% seria vítima do dumping social da frota marroquinizada, que
afrontaría custos laboráis moi inferiores á xa depauperada frota galega. Ese 30% restante teria que ir
·. reubicándose e os seus traballado.·res correrían o mesmo destino que
o 40%. dos pescadores da frota
galegp. de Marrocos, que xa buscaron acomodo neutras frotas, ainda que foi a costa dunha acu~ada
precarización. Como consecuéncia da recolocaci6n en precário
dos traballadores da frota do banco canário-sahariano, se en Novembro de 1999 había 2.000 persoas en terra, hoxe son só 1.200.
Non se verá tan afectada a frota
artesanal andaluza co iminente

acorde entre a Unión Europea e
Marrocos, que. Manuel Camaño,
da GUT, considera un "pseudo
acorde consecuéncia da escenificación que foi a negociación e que
forma parte do proceso de facer
desaparecer a act~al configuración
da frota como galega". A frota arte-.
sana! andaluza, pala sua precariedade, non repr~enta o perigo para a indústria m~rroquina que si o
constitue a frota galega, moi tecriificada. Ademais, cómpre conside- ·
rar os equilíbrios na política estatal
· esp.añola, que aconsellarian ao
Governo de Ma9rid evitar: un pulso
coa Junta de Andalucia, governada polo PSOE. Por último, nen a
burguesia andaluza nen a marroquina e.starian dispostas a criazón
.de pontos de fricción na fronteira
pala que pasa o 74% das exportacións marroquinas a Europa e, taf
e como está a situación, seria moi
doado prender unha chama xenófoba no Sul de España.
A frota galega correria a serte
contrária porque está moi tecnificada e porque o sector pesqueiro
marroquinc> precisa da imediata
aterraxe dos armado.res galegas
para capitalizar e tecnificar unha
frota que precisa a modernización. Esta necesidade desmentiría as informacións segundo as
cales en Marrocos non interesa
asinar o acordo pesqueiro.+

A deslexitimación das posicións das CCl¡\A como en tida,
des inseridas n a Consti tución de 1978 é perceptíbel n a
· prevalértcia dos partidos políticos estatais á hora de definir
o intere~e xeral e a elaboración e definición dun discurso
único e [válido para todas as CCAA. Velaf a importáncia
cen tral da furibund a crítica ás propostas d un Presidente
dunha CCAA ou dun part ido de ámbito estatal que adop,
ta posic~óns diferen tes segundo o território no que desen,
volve a sua activ idade atendendo ás preferéncias maioritá,
rias dos seus votantes. Esa batalla por non quedarse atrás á
- hora de aportar unha visión unitária e idéntica para todos
os teriitórios, para todas as políticas e para todas as propos,
tas no conxunto de España supón a n egación exp lícita e
directa da norma constitucional fundamental á hora de fa,
cer efectivos os direitos básicos que ali se aprobaron. En
efecto, se as posicións dun Presidente dunha CCAA han
subordinarse ás do C omisário rexión al do correspondente
partido estat~~ou áS do Delegado do Executivo governante
estase produ · do unha subversión do contido real da des,
centralizació política. Estaríamos <liante dunha reedición
dos govema ores civis da época franq uista coa diferéncia
cuantitativa e trocar 50 províncias por 17 CCAA.
Hai que dice~ que a efectos ·práticos o modelo centralista e
autoritáfio petmaneceu na grande maioria da clase política e
mediática n olperiodo do governo socialista, limitándose o
PSOE a us~tuar un sistema de exercizo do poder político
que permitia anexar desde Moncloa e Ferraz todos. os fios
do poder nas CAA. En realidade, só nas CCAA con forzas
políticas próPfias e maioritário apoio eleitoral, económico e
social se viu hlterado, en parte, o exercizo das preferéncias
do poder emc¡.nado dos aparatos do PSOE ou dos membros
dos sucesivos !Executivos de Felipe González. As institucións
da sociedade 1democrática, esbozadas na Constitución, non
foron adaptaqas á mesma sen ón que se foron superpoñendo
de xeito opo~nista e desordenado tratando de obviar un
problema qu,se sabia tiña que resultar conflitivo e perigoso
para a própri consolidación democrática. E por iso que, ac,
tualmente, é osíbel inutilizar o Estado das Autonomias pola via da prát ca sen ter que modificar de xeito radical nen,
gtll'\ha norm n en abolir institución algunha. Só o confl.ito
político cada ¡vez máis explícito, directo e incontrolado ope,
ra como límit~ <liante das actuacións centralizadoras.

~Non ha ser doado,
desfac~r

o sistema autonómico e
refotmular o poder unitário
en España pero,
para. a nova maioria do PP,
parece pagar a pena
in ten talo"

Pe~dente da fixación dos continxentes agrícolas paro Marrocos
Xa hai alguns pontos pechados
neste acordo. O máis importante
é a vixéncia de tres anos en lugar
dos catro desexábeis. Nos outras
cuestións importantes non hai
acordo pero todo aponta a que
Marrocos pretende consentir as
frotas artesanais e liquidar dunha
forma ou outra as industriais.
Rabat reclama máis cartas polo
acorde e pretende unha redución
substancial da frota cefalopodeira galega. Para os barcos que
continuen no caladoiro exixe in-

crementar a tripulación africana,
de Lanzarote serian suprimidas.
modificar o tamaño das mallas ·
En todo caso, non hai acorde defipara reducir as capturas e mudar
nitivo e terá que ser o comisário de
as zonas de pesca para alonxar
Pesca Franz Fischler quen, na sua
a frot~ europea do litoral e asi tavisita a Marrocos o dia 21, negócie
mén recortar o volume de pesca
directamente. Oeste xeito, Marroas capturas. Estas pretensións
marroquinas abocarian á frota a . cos vencellará o acordo ao reparto
de continxentes agrícolas para
unhas condicións de difícil comMarrocos, reparto que se producipeténcia coa que se marroquinirá no mes de Marzo. "Esta intenzase, intención última de Rabat.
ción marroquina de vencellar acorOutras frotas menores, pero inde pesqueiro e agrícola é o que
denunciamos hai ano e médio",
dustriais, como a marisqueira de
Huelva ou a de cerco de sardiña
lembrou Xabier Aboi, da CIG. +

O proceso controlado de privatización de empresas públicas
confire especial releváncia á capacidade das institucións au,
tonómicas á hora de fixar prioridades ou elaborar proxectos
diferentes. A sua funcionalidade e utilidade para o corpo
eleitoral e social autonómico radica única e exclusivamente
na posesión e exercizo destas capacidades. É importante su,
bliñar, finalmente, que unha reafirmación do sistema auto,
nómico só é posíbel con fo rzas políticas formalmente pró,
prias ou auton omistas pero, sobre todo, capaces de elaborar
e poñer en prática de maneira creíbel <liante do potencial
eleitor un modelo alternativo de govemo democrático e ben
entroncado cos intereses das forzas máis dinámicas e criati,
vas desde o ponto de vista económico e social.•
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Aperda de emprega·amasa otraca·de ciclo econóníicó no Estado

Anúnciase Unha Clestrución masiva
dos pos~os dé traba.llo en.precádo nos pró~mose: meses
~
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-0- RAMÓN MACEIRAS

A destrución de 10.574 postos
de traballo no último trimestre
do ano 2000 puxo en evidéncia que o troco de ciclo económico no estado español é
un feito. O governo xa se
apresurou a solicitar moderación salarial e un novo pacto
social que lle dea outra volta
de torca á flexibilidade laboral
e ao emprego precário. Nos
próximos meses asistiremos
a unha masiva destrución do
emprego precário criado nos
anos de "boAanza" que ago-.
ra rematan. A perda de ocupados concentrouse na indústrla manufactureira, na
alimentícia e na construción.

Sen embargo, en Decembro comeza un axuste de plantillas en
actividades industriais manufactu reiras, asi como na indústria
alimentícia e de bebidas e na
construción (neste último caso é
tradicional no mes de Decembro, por razóns de afqrro de custes e fraude empresarial á Seguridade Social). Concretamente a
indústria alimentícia, de bebidas
e tabacos perde case 16.000 afiliados á Seguridade Social en
Decembro; a textil e de confección case 6.000; a do coiro e calzado 4.11 O; a de produtos plásticos e de caucho, mais de 2.000;
fábricas de móbeis, 3 .520; indústria automovilística e auxiliar,

A hostelaria fai contratacións masivas pero de escaso tempo.

7.400; etcétera. A eles hai que
engadir o caso da construción,
que polo seu carácter cíclico
(baixas masivas de traballador~s

en torno ao 2Q de Decembro para recontratalos o 1o de Xaneiro
e aforrar 20 días á Seguridade
Social) non ten maior considera-

~

ción estatística, cúnha perda da
afiliación de 72-,2~1 persoas.

1
1

Medra

Estes dados son coerentes cos ·
rexistados nas secretarias so
lnem en Decembro, con incrementos do paro na construción en
15.925 persoas sobre Novembro,
e na indústria, cun avance do desemprego de 10.574. Os servizos, pola sua parte, rexistan un
descenso importante do paro, pola masiva contratación na hosteleria e o comércio en Decembro.

1
1

a inflación ·

1

estrutural ·

Este comportamento proporcionado polo mercado de traballo
en Decembro é o tradicional nun
troco de ciclo cara un axuste: as
perdas de emprego comezan pala indústria fundamentalmente.
(xa na crise de 1992-1993, a indústtia comezou· a perder emprego no cuarto trimestre de 1991 ).
Este ano, ademais, a perda de
· ocupados na indústria cadra coa
caida da produción industrial no
mes -de Decembro (nun 4,4%) e
. está fundamentalmente concentrad~ na-indústria de bens de
consumo e manufactureira.

O axuste de emprego concentrouse en Decembro. Os indicadores de afiliación á Seguridade
Social e de rexisto das secretarias do Instituto Nacional de Emprego mostraban, até Novembro
incluido, un comportamento ainda expansivo , básicamente en
emprego precário.

.. ..

A enquisa de povoazón activa
(EPA), pola sua parte, reflicte no
cuarto trimestre do ano unha forte perda de emprego nas actividades do sector servizos, e sem- -.
pre en traballadores xóvenes con
contrato temporal (mais de
75.000 persoas, mentres que o
emprego-fixo medraba en 73.000
nos tres meses). Pero esta perda
se produce respeito ao terceiro
trimestre do ano, moi intensivo en
emprego nás actividades dos servizos, polo turismo e a hosteleria.
A caída desta ocupación concentra-se en Outubro, tal como indica tamén o rexisto de parados do
INEM e o de afiliación da Seguridade Social nese mes.•

1
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Á caída dos prezos do
petróleo en Novembro e
Decembro tixo que o IPC
se mantivese sen
variacións. en Xaneiro, e a
que a taxa interanual, que
mede a evolución nos
últimos 12 meses, se
reducise do 4% ao 3, 7%.
O IPC tréase tras as
subidas continuadas dos
.últimos meses, que
provocaron que a
inflación pechase o
pasado ano no 4%, o
dobre previsto polo
Governo. Pero a crua
realidade é que os prezos
seguen á alza se se
observa o comportamento
da inflación subxacente, a
·
que non inclue as
variacións dos produtos
enerxéticos e os
alimentos frescos. Este
indicador rexistou un
aumento de meio ponto
en Xaneiro, co que en taxa
interanual medra un 3, 1%.
Trátase da porcentaxe
máis alta desde 1996. As
tensións inflacionistas
mantéñense en sectores
como o dos servizos. Os
sindicatos insistiron en
que seguirán coas suas
reivindicacións salariais
-apesar da petición de
-moderación realizada
desde o Ministério de
Economía.+

Oferta e demanda no mercdo das vacas· tolas
A cabana gadeira de vacun no Estado es,
pañol con~a actualmente cuns 6 millóns
de cabezas de gando bovino e é o quinto
produtor comunitário de carne de vacun,
cun 9% do total, tras Franza (20%), Ale,
maña (19%), ltália (14%) e Reino Unido
( 10%). A própria UE, coas subvencións a
conta da política agrícola comun, favore,
ceu o mantimento dunha cabana gandeira
dunha dimensión tal que resulta imposfbel
de alimentar de forma natural cos pastos e
cereais para gando disponíbeiS en Europa.
A UE subvenciona as explotacións de
gando bovino: con 160 euros por animal
macho; 163 euros por vaca nodriza; 27 eu,
ros por sacrifício de touros, bois, vacas e
xovencas e 17 euros por becerra sacrifica,
da, e 100 euros ás explotacións de menos
de 1,4 cabezas por hectárea. Por estes con,
ceitos, os produtores receberon
11.000.000 euros no 2000. Ademais, a UE
permite aos estados membros conceder
pagamentos adicionais por cabeza de gan,
do e como suplementos por cabeza de gan,
do adulto sacrificado; pagamentos por su,
perfície por manter pastos permanentes
para gando vacun. A UE fináncia, acle,
mais, as campañas de publicidade de car,

nes con etiqueta e etiquetaxe da carne, as
exportacións de carne a países extracornu,
· nitários. (Comisión Europea, Dirección
Xeral de Agricultura). ·
Resulta moi difícil cuantificar o impacto
económico da crise
das vacas tolas , pois
continuamente están
a modificarse as deci,
sións comunitárias en
matéria de sacrifícios
masivos, produtos de
risco e a própria de,
ma_n da de carne de
bovino. Contodo, pó,
dese sinalar que a gan,
daría ocupa dun modo
ou outro a 902.900
persoas ocupadas nas
explotacións e a
395.300 nas indústrias
cárnicas, en total un
8,9% da povoación ocupada no futado es,
pañol (terceiro trimestre de 2000).

carnes, que manteñen un prezo médio por
volta do meio billón de pesetas anuais, ás
riba das.1.300 pesetas. Pola contra, os pro,
cales hai que ~ngadir. unha parte impar,
tante da actividade das indústrias cárnicas,
dutores toparon con que o prezo da carne
en orixe caiu por baixo das 400 pesetas. Si,
que, cun valor bruto da produción duns
tuación natural se ternos· en canta que os
300 mil millóns de pesetas, absorben unha
produtores son case todos pequenas empre,
parte importante da produción anual de
sas, mentres que a distribución se caneen,
carne de bovino, e a
tra nun mercado ,oligopólico controlado
. distribución maiorista
polas grandes superfídes e supermercados.
e minorista, q~e pode
-repr-esentar outros
Estes conseguen transladar a caída no
200.000 millóns d~ pe,
consumo a unha redución drástica nos
setas. Polo tanto, un
custos, mantendo asi o volume de benefí,
conxunto de activida,
des (produción, trans,
cios incrementando substancialmente a
manee unitária (en consecuéncia,·vénden,
porte, distribudón,
- procesamento indus,
se moitos menos quilos de carne, pero
trial) que supera o bi,
ñase moito máis en cada quilo vendido).
No capitalismo, os prezos seinpre discrimi,
llón de pesetas e uns
nan en contra dos axentes descentraliza,
100.000 a 150.000
postos de traballo, que . dos (neste caso, produtores e consumido,
están actualmente na
res) a favor dos axentes concentrados e
corda frouxa.
centralizados (cadeas de distribución).

'S.e .o consumo

de carne de vacun
caiu un 40%,
isto apenas se notoli
no prezo de venda
ao público"

A produción de carne de bovino, que se
eleva a unhas 600 mil toneladas ao ano,
representa un volume de actividade por

A distribución dos custos da caída do con,
sumo é outro exemplo de como o capitalis,
mo reproduce e amplifica continuamente
as desigualdades. Se .o consumo de carne
de vacun caiu un 40%, isto apenas se no,
tou no prezo de venda ao público das ditas

gá,

A lei da oferta e a demanda aparece asi
como outro dos mitos do capitalismo, mi,
tos que quedan á descoberta na sua radi,
cal impostura en situacións de crise como
a que·atravesa nestes momentos o consu,
mo alimentário. +
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A xuíza
. de Negreira
contra
a 'falta de
seriedade' nos
maos tratos
Ana López Suevos é xuíza en
Negreira, vila na que se ·xunta,
ron o Martes 13 de Febreiro re-'
presentantes da polític~, da po,
licia e da xustiza para debatir as
solucións aos maos tratos. Cul,
minaba <leste xeito unha serna,
na de actividades organizadas
polos alunos de ·secundária, que
incluia un i_n quérito sobre a
violéncia doméstica. Alguns
dos resultados apontaban ao
ocultamento da realidade como
un dos graves obstáculos para
atallar os maos tratos. Desde a
. sua experiéncia na xustiza, Ana
López Suevos expuxo clara,
mente as eivas do sistema penal
e asistencial para afrontar as de,
núncias. ''Non hai unha inten,
ción séria por solucionar os pro,
blemas porque os políticos adí,
canse a reformar as_leis, pero
non nos proporcionan máis
méios", dixo.
Cales son os meios aos que se .
refire a xuíza? Especialmente a
atención psicolóxica nos xulga,
dos e, tamén, alternativas á pri,
sión. Apontaba como posibili,
dades os planos de desintoxica,
ción de drogas ou alcool, pero
"con operatividade". Asimesmo
outras dos graves problemas pa,
ra atallar os maos tratos reside
na consideración dos mesmos
como "algo privado". Segundo
Ana López Suevos, xa non só
familiares e viciños, senón ás
veces os mesmos fillos non
apoian á nai. As denúncias c0'
rre5ponden na maioria a agres0'
· res de entre 30 e 50 anos, pero
tamén subliñou os casos de h°'
mes moi novos e, no polo opos-to, os de agresores que. levan t0'
da a vida mallando nas mulle, ·
res. "Moitas veces non teñen
consciénci='l de seren delicuen,
tes", comentou, o cal poderla
evitarse coa implicación institu,
cional e ¡:xJlítica que non deixa;
ra dúbidas sobre a consideración
·de delicto dos maos tratos, até
agora eonsiderados faltas. Para
que os xulgados teñan máis exi,
to no seu pael, debe rematarse o
ocultamento dos problemas de
fundo e deben dotarse con
~eios de abondo, concli:iiu. ·
Perro .de Negreira, e uns días
antes,. a concelleira campos,
telá Encarna Otero, 's inalaba
que 76 persoas pasaron pola
Casa de Acollida durante o
2000, das que 41 eran mulle,
res e o resto nenos. Contradi,
cindo a teoria de Fraga poia
que non estar casado influiría
na violéncia, un 71 % das mu,
lleres acollidas en Composte,
la estaban casadas polo reli,
xioso ou polo civil.•

Xesus Silva, responsábel de Senposta, apresentara na Xunta 15.000 sinaturas a favor do traballo da C'tdade dos Muchachos. Na fotografia, manifestación en

~rense

en Xuño de 2000.

OPP emite un ditame exculpatório coa Administración rnentres oxulgado de
Ourense proíbelle aentrada en Benposta

As senténcias xudiciais péehanlle o paso á Xunta

na Cidade dos Muchachos
Denúncias cruzadas

-0- A. ESTÉVEZ

O xulgado do contencioso administrativo de Ourense ven de
sentenciar que os re$ponsábe1s da cidade de Benposta son
posuidores dos terreos e que os técnicos da Xunta non poden entrar nos mesmos. Falla a favor do Padre Silva, que interpuxera unha c:lenúncia contra Elier Ojea, delegado en Ourense de Política Territorial, pola ocupación dos terreos en
Decembro de 1999 e Xaneiro do 2000, para a que requeriu un
amplo dispositivo policial. A senténcia que reforza o auto do
Tribunal Superior de Xustiza do pasado mes de Xullo que rexeitaba os métodos da Ad!'llinistración para entrar na fin~a.
Asimesmo no Parlamento o PP,
rial, e Manuel Cabezas, alcalde
de Ourense. Para o deputado do
facendo uso da maioria, deu por
rematada a labor da comisión inBNG, Alfredo Suárez Canal, a
vestigadora de Benposta cun dicampaña de denúncias de maos
tame exculpatório coa Administratos e a presión pé:lfa que Bentración. Os seus votos aprobaron
posta: deixe entrar á Xunta nos
un informe no que, fundamen~ · seus terreas van unidas. "Para
talmente, se afirma que a Xunta
nós, pésie o obstrucionismo do
non é responsábel do conflito coa
PP, as comparecéncias clarexaONG que dirixe o Padre Silva A
ron, como xa o fixeran as senténcias xudiciais, que non e~istiron
oposición considera que existe
irregularidades na acollida de neunha reiación entre o litíxio polos
nos e que, alomenos, a consellaterreos e a campaña pola que se
acusou a Benposta de maltratar . ria de Família estivo involucrada
na denú11cias", sinala. O ditame
aos nenos. O PP non so o nega
no ditame, senón que considera
da oposición considera probado
"necesário" o proxecto de traslaestes aspectos, que o PP non
do· do estádio do CoutO, en Ouquixo contemplar.
rense; aos ,terreas de Benposta. ·
A gravidade do conflito ten unha
nova vertente. Se hai seis meAlgunhas das persoas chamadas
ses os responsábeis de Benposa declarar diante dqs deputados
ta aseguraban que non se irian
que forman esta comisión tamén
de Ourense, agora ·é probábel
foron chamadas polos tribunais
que, alomenos a Escola de Cirque instruen as diferentes caµco si se translada. O Padre Silva
sas. Sen embargo, Ren BNG nen
negoCiaba estes dias a instalaPSOE agoiraron unha comisión
ción da carpa en Barcelona. A
"obxectiva"_cando os populares
sua iniciativa de que a carpa fara
pecharon o paso á metade dos
instalada de forma permanente
nomes propostos pota oposición
na alameda de Ourense nunca
para declarar. Entre eles, Elier
chegou a bon porto. " u
Ojea,· delegado 9e ,~olítica }errit9..,7j

,-,

A principios do pasado 2000 o
físcal do TSXG recebia a instáncias da consellaria de Família
unha denuncia para investigar as
irregularidades na acollida de nenes salvadoreños afectados polo
furacán Mitch. Esta investigación
foi arquivada posteriormente nos
xulgados de Ourense. Máis tarde
o fiscal recebe a Marisa Martínez, que se apresenta como
membro dunha ONG chamada
Fe y alegria, que asegura ter recebido un anónimo dun neno de
·senposta."Nos viñemos por un
mundo mellor e aqui nos pegan,
as veces até con látigos", dicia o
texto. Nove nenes declaran nos
xulgados de Ourense, pero non
. se poden probar os maos tratos.

Non pode entrar
As senténcias continuan a reforzar
a postura do Padre Silva, que se
sinte perseguido. O pasado mes
de Xullo o Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza emitía í.Jn auto no
que impedia á Administración ou a
calquer outro ente entrar en; Benposta. Uns días antes, milleiros de
ourensáns manifestábanse para
amosar o seu apoio ao próxecto. O
Padre silva apresenta un contencioso-administrativo no xulgado nº
6 de Ourense contra o delegado de
Política·Territorial Elier Ojea. Tras
aceitalo, o xulgado ven de resolver
a favor de Benposta e contra Ojea.
O xuiz chamou a declarar a diversas persa.as, entre as que destacou o ex vicepresidente da Xunta,
Xosé Lu,ís Barreiro Rivas.
·
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Barreiro Rivas foi claro diante do
xuiz o pasado mes de Novembro:
a Xunta non mercou a cuarta parte dos terrees de Benposta, senón que subvencionou á ONG .
No ano 1985 a Xunta concedeu
82 millóns de pesetas á Cidade
dos Muchachos a cámbio da
construción da vivencias. Esta entrega de cartas é na que se apoia
Xunta para proclamar a propriedade do terreo. Mentres, o Padre
Silva di que os terreos costarian
moito máis e que o pago desa
cantidade, segundo os seus documentos, non significaba que se
estiveran vendendo. Barreiro Rivas corroborou esta versión, ainda que explicándoa doutro xeito,
como unha "subvención encuberta". Segundo o ex vicepresidente
o Padre Silva demandou axuda
da Xunta que presidia Fernández
Albor xa que Benposta padecia
unha crise económica. Ao estar
pechados os orzamentos, non se
podia conceder ur'tha subvención
directa, asi que se asinou un documento de cesión co compromi. so de construir vivencias. '1 En
nengun momento a Xl.Ínta pensou nunha adquisición de terrees", asegurou Barreiro Rivas.
•
Outro que avalou esta versión,
tamén na comparecéncia no
Parlamento, foi quen ocup·aba a
consellaria de Politica Territorial
hai quince anos, Anxel Carreña,
quel'.I asegµrou que hai un compromiso por escrito con Benposta e que no documento asinado
entre ambas partes especificase
a construción non levada a cabo
de vivencias.•
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Dez anos de bicis

solidárias eh Chantada

Cemitério de Fisterra, de César Portela, e Muiños de Acea de Ama, reabilitados por Jacobo Rodríguez losada.

·ó proxecto Terra inclue unidades didácticas para complementar
amaté ria de Ciéncias Sociais exornadas de formación do profesorado

OColéxio de Arquitectos prepara unha campaña
para achegarlles a arquitectura aos escolares
*

P. BERGANTIÑOS

Achegar aos escolares o coñecimento da identidade territorial e a
arquitectura popular e contemporánea é a idea,na que traballa o
Coléxio de Arquitectos de Galiza. Son ob)Cectivos recollidos no deseño curricular base da matéria de Ciéncias Sociais pero que até o
de agora non se impartian. Esta institución, en colaboración coa
AS-PG, está a preparar o material didáctico e en Setembro do 2002
celebraranse as primeiras xornadas de formación do profesorado.
O proxectoTerra é un proxecto
didáctico dirixido ao Ensino Secundário Obriga16rio que ten como obxectivo achegar aos escolares galegas contidos a respeito da identidade territorial e da
arquitectura. O "descoñecimento xeralizado na sociedade dos
temas do território" foi -segundo
explica Xosé Manuel Rosales,
un dos responsábeis do proxecto- o que impulsou esta iniciativa porque "consideramos que o
ensino é a via indicada para mellorar o coñecimento que se. ten
do mundo da arquitectura".

'I

O novo sistema educativo aterece a posibilidade de elaborar este tipo de proxectos xa que lle
outorga ao profesorado un papel
activo no proceso de desenvolvimento das propostas curriculares , máis alá de seren meros
executores duns programas. O
Ministério estabelece como liñas
de actuación básicas, entre outras, a formación do profesorado
e a elaboración de materiais curriculares. "É polo tanto, neste
marco de autonomia e de toma
de decisións onde entendemos
que cabe encadrar a nasa proposta de redacción de uniqades
didácticas e materiais escolares", apontan desde Coléxio.
O arquitectd> e profesor de secundária, Xdse Manuel Rosales,
engade que "o deseño curricular
base das Ciéncias Sociais xaprevé 'todo ó que agora nós desenvolvemos". Fai referéncia ao
Decreto 331;/1996 do .26 de Xullo que nun 'dos seus apartados
recolle comp contido a impartir
O artellam~nto do espácio asi
como unha !série de· óoxectivos

e critérios de avaliación aplicábeis ás futuras unidades.
Desde o Coléxio de Arquitectos
sinalan que a destrución do pat ri m 6 ni o arquitectónico e do
méio "resulta a todas luces
patente" e que como resposta é
imprescindíbel incentivar o interese da opinión pública por estes temas. Din que é necesário
que os cidadáns perceban a arquitectura e o território con toda
a sua trascendéncia como piar
básico da nosa cultura.
Por iso propoñen que desde a
ESO se dea "unha clara e actualizada proposta de achegamento

Centro Empresarial no Polígono do Tambre, en Santiago, obra de César Coll Nuez.

á arquitectura, entendendo esta
como todas aquelas actuacións
sobre o território realizadas polo
home para acadar un has, mellares condicións de vida". E o camiño que propoñen para superar
o divórcio entre o arquitecto e a
sociedade. Xosé Manuel Rei Pichel , decano do Coléxio de Ar-

quitectos explica que se trata
"dun dos proxectos máis emblemáticos desta institución" e un ·
"programa clave" dentro da sua
política cultural. A equipa responsábel está formada por Xosé
Manuel Rosales Noves, António
Diaz Otero, Xoán Luís Dalda Escudero e Pedro de Llano.+

Textos, diapositivas, vídeos, intercámbios e
visitas guiadas
A iniciativa atópase na sua primeira fase de desenvolvimento,
que consiste na elaboración
das unidades didácticas e do
material de apoio. Para facer
este traballo a equipa responsábel do proxecto, que está formada por catre membros, conta
coa colaboración da AS-PG.
Un grupo de dezasete docentes
revisan todo o material, que preparan tres arquitectos e un profesor de secundária, e redactan
as unidades didácticas. Está fase debería estar rematada en
. Xuñó do 2002. Durante este
tempo os responsábeis tratarán
de contrastar o seu traballo nos
centros co obxectivo de reaxustar OS cór'itldos- OS. riláteTiafs· de

e

"Unha bid que custa
.....
aproximadam~nte 15.000
pesetas salva vidas .
humanas, un médico que
chega a tempo, o aviso en
caso de problemas, máis
escalas atendidas. Incluso
as bicis convértense en
bici-muíños en Guatemala
para moer o millo
pedaleando, ou en mulas e
burros na Rep.ú blica
Dominicana para as
veterinarias". Asi explican
na ONG chantadina Bicis
pola Paz a utilidade deste
veículo ao cumprírense dez
anos de que "as primeiras
bicicletas eran entregadas
a un grupo de parteras dos
campos de refuxiados de
Guatemala en México para
que puideran chegar a
tempo aos partos e
mellorar a calidáde
sanitária". O proxecto de
Bicis pola Paz levou
bicicletas a 24 países. As
ONGs internacionais que
detectan a falta deste
veículo nalgunha zona
trasladan ·as necesidades á
asociación chantadina, que
se encarrega de buscar
financiamento . +

Xoán Costa, novo
presidente da AS·PG
Xoán Costa é desde ~
· 9 de
Febreiro o novo
presidente da Asociac· ón
Sócio-Pedagóxica Galega
en substitución de Alberte
Ansede, que levaba doce
anos no cárrego. Este
mesmo dia celebrábase
unha asemblea de sócios
na que tamén se relevou a
1
Anxo Gómez da
vicepresidéncia,
ocupándoa Maria Xosé
Bravo. lncorporáronse á
directiva Xosé Ramón
Freixeiro Mato, da
Universidade da Coruña, e
Gonzalo Constela, da de
Vigo, que cubrirán o
traballo que desde a ASPG vense realizando coas
duas institucións. A xunta
directiva ampliase a 23
persoas. No transcurso da
asemblea fíxose unha
valoración crítica da
reforma da LOGSE, coas
intervencións de Ansede e
de Xusto Beramendi,
.como representantes dos
promotores do manifesto
sobre a reforma.+

Lotaria para todos

apoio (diapositivas e vídeos).
O proxecto contempla levar
adiante unhas xornadas de formación para o profesorado na
primeira quincena de Setembro
do 2002. Con posterioridade remitirás elle a todos os centros
públicos, de xeito gratuito, o material didáctico e unha programación que inclue visitas guiadas e intercámbios territoriais.
Estes .roteiros están pensados,
segundo explicou Xosé Manuel
Rosales, para "que os rapaces
coñezan a diversidade do território que habitan" e as polaridades entre: cidade-território, litoral-interior, Vi la-aldea, SUl-norte, leste-oeste.*'

lnteñor dunha casa reabi.litada en Tápia de
Ccisariegó por X.M: Vázq·oe:c·Mosquera.

Por que os
'estabelecementos que
·venden qL,Jinielas e
primitivas; non poden
vender lotaria nacional e,
·sen embarga, se autoriza a
·bares, ambuíantes e centros
.comerciais a facelo?
Francisco Rodríguez, do
BNG, ven de apresentar
unha iniciativa no Congreso
para que os chamados
"receptores mix1os", 7.500
no Estado, se integren
nunha rede única de venda
de lotaria. Sinala Francisco
Rodríguez que dos 2.500
vendedores de lotaria
nacional, 1.000 causan
perdas. +. ~ -
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Ainvestigación abre-esperanzas de tratamento das anomalias do ciclo celular
O FÍO DA LINGUA

Omapa xenético proba a falsedade
do determinismo biolóxico ~CiSta promovido
polo governo de Reagan
-o-G--:--i.

,Cultismos
As linguas vanse transformando no
decurso da súa historia. E as palabras non só cambian ás veces de
significado .:.Como xa ternos visto
con distintos exemplos- senón que
a súa forma material, os seus sons,
vanse modificando. Pero as transformacións fonéticas non son caprichosas, non cambia cada palabra ao chou, senón que os sons -fóra casos excepcionais debidos a determinados fenómenos- transfórmanse no conxunto do léxico da
lingua, en función do lugar que
eles ocupan na palabra e do~ outros
sons que os acompañan. E o que
chamamos "leis da Fonética Histórica". Cada lingua ten as súas proprias leis, que siguen actuando tamén no tempo presente afnda que
non no decatemos pois a modificación precisa de moitísimos anos
para ser dexergada. E tamén a velocidade é distinta segundo as circunstancias históricas. A fixación
da escrita, o nacemento da imprenta, a extensión da alfabetización e a influencia dos medios de
comunicación, actúan de freo para
os cambios, que noutras fases históricas coñeceron meno impedimentos. Con todo, os cambios
existen. En galego constátase o
grande retroceso da gheada e o seseo, e en español, de non existiren
os devanditos freos, xa tería triunfado a transformación de -ada en ao (Cll71Sao, callao, ambao, etc).

a intentar deducir a
estrutura dun relóxio a partir do tiquetaque. Craig Ventar, un dos responsábeis do mapa do
xenoma, explicou
que o 99 por cento
do património xenét i co é compatido
por toda a humanidade.

A publicación
da secuéncia
completa do xen o m a humano
abre esperanzas de tratamento das anomalias do ciclo
celular, coma o
cancro, e anúncia importantes
avances na medicina preventiva a partir da.
información
exaustiva do
núcleo celular.

Como se quixesen
negar a importáncia
desta senténcia de
marte dos ideoloxem as sobre os que
se sustentaban o
racismo e a xenofób ia, algunhas académias salientaron
na divulgación do
mapa xenético unha
comparación entre
o número de xenes
. - dos humanos e os
da mosca ou o rato.
Este tratamento
sensacionalista esquece a afirmación
de Lee Silver, xenetista molecular da
universidade de
Princeton, que establecera en 1993 o
tamaño semellante
do mapa xenético
de distintas espécies.

Comparada co
avanzo da física
newtoniana ou a
revolución de
Einstein, a visión
cabal do xenoma
proba a falsidade
do determinismo
biolóxico, doutrina
defendida polo governo Reagan que
tivera enorme predicamento na Universidade española dos 80.

As palabras galegas que proceden
do latín e veñen xa da época antiga e medieval son a maioría Estas
palabras viñeron evoluíndo dende
hai máis de mil anos e chamámoslles palabras patrimoniai.s. Outras foron introducidas roáis tarde
-maiormente a partir do Renacemento- directamente dende a forma latina, s6 coa mínima adaptación, sen sufriren a evolución. Son
as que chamamos palabras cultas ou
cultismos. Por exemplo, xaneiro e
figuei.ra (que proceden de ianuariu
e ficaria.) son patrim niais, horario e
funeraria son cultism . Exi te tamén un estado intermedi : unha
cerra transformación, pero non total, maiormente en term s eclesiásticos e xuríditos entrados na
Idade Media. Por exemplo, clérigo
frente a crego (o dous de clericu).

Ao campo da investigación celular se lle marca
un camiño certo
para a investigaUn falso debate soción e nún prazo
bre a privatización
ainda non deterdo mapa xenético
minado será podesvía a atención
síbel realizar un
sobre a escasa immapa xenético
portáncia que predos tecidos canvisibel mente terán
cerosos co que
as curas xenéticas
se vai adiantar no
para os paises do
prognóstico e traSul a causa da detam e nto do mal.
pendéncia e o atraA partir do xenotiso. As grandes
po de cada enfermultinacionais da
mo será posibel
prever a resposta o mapa xenético desmonta trapalladas coma a da orixe xenética da homoxexualidade que rivera grande eco na pren· farmácia non deron
individual a cada sa norteamerciana en 1992. A revista Newsweek pergunta "É gai este cativo?".
nos últimos vintecinco anos nengun
tratamento farpaso adiante para
macolóxico e tadobregar a malária qu~ rouba
ideas e publicara no diário Faro
ridade académica dos brancos.
mén se vai avanzar nas técnianualmente perto de dous mide Vigo vários artigas nos qué
cas de diagnóstico precoz para
llóns de vidas nos países poaplaudía a idea da heredabilidaO racismo xenético
as susceptibilidades patolóxibres. Pola contra, desenvolvede da intelixéncia. Un destes
cas, coñecidas co convencíade Raioy
ron un caro medicamento, a
traballos de Rajoy titúlase precinalismo de enfermidades hereViagra, contra a impoténcia
samente La Envídia Igualitaria.
Moitas académias compraceron
ditárias.
masculina. O problema non é
Ao rego destas mesmas ideas,
a Reagan ao declarar definitiqu·e o mapa poida ficar nas
o biólogo norteamericano Rivamente probado que as difeA investigación, promovida pomans dunha empresa farmachard Pillard asegurou ter desréncias de clase, diñeiro e polo Pentágono hai once anos e
céutica, senon que vai estar
coberto, en 1992, un xen resder eran consecuéncias inevitáanunciada .agora dende a Casa
privatizado polo Norte.
ponsábel da homosexualidade.
beis de capacidades distintas,
Branca, pon de manifesto o falxenéticamente establecidas e
so cientifismo sobre o que se
Co descobremehto aparecen de
A partir do reducionismo xenétiinalterábeis a todo proxecto de
levantaran nos anos 80 as teonovo as mesmas falsas es.peco, o investigador californiano
cámbio social. Esta idea nazi
rías do determinismo biolóxico
ranzas que rodearon as vacinas
Robert Graham anunciara a fi(definida bondadosamente coque tiveron o seu principal prode Jensen en 1800 e Pasteur en
nals de 1984 a primeira cólleita
ma neo-nazismo en tempos de
pagandista no governo de Rea1888: a tendéncia a crer que tode xénios procedente da fecunReagan) fara recibida coma un
gan. A desigualdade conxénita
dos os problemas de saúde do
c:fación de quince mulleres senovo evanxélio por pénsadores
defendida por Dawkins, Wilson,
mundo poden ter remédio meleccionadas pala sua- excelénfranquistas coma Gonzalo FerJensen, Herrstein, Eysenk e
diante a manipulación celCJlar,
cia académica con esperma
nández de la Mora que a diStockley, entre outros, pretenutilizada a modo de vacina. A
dunha escolma de científicos.
fundira no ensaio La Envídía
día probar a heredabilidade da
Franza de Pasteur tamén conRichard Lewontin,, entre outros,
lgualitária. O actual vice-presiintelixéncia e a supremacía de
cebira a ilusión de que a insaluironizou sobre o sinsentido de
dente primeiro do Governo de
certos grupos grácias ao seu
bridade crónica e a miséria proquerer resolver a imensa indeAznar, Mariano Rajpy, que damaterial xenético. Os traballos
vocada polo capitalismo poderia
terminación dos fenotipos difede campo de Jensen na escola
quela era presidente da Deputer remédio mediante unha simrentes qu~ poden resultar dun
norteamericana definíranse cotación de Pontevedra, confesáples inxección sub-cutánea.• .
mesmo xenotipo e comparouno
mo proba científica d~ superiorase entusiasmado por estas
..
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coitar / auscultar, cadeira / cátedra,
esbuUo /espolio ou espreitar/explicitar.
E mesmo tríos como artello (patrimonial), artigo (semiculta) e artíCulo (culta).
O cultismo ou semicultismo desprazou moitas veces á voz patrimonial (historia por estaría ou
mulo por muu) que ás veces se
conservou nun topónimo ou
nun apelido (paladín frente a paadín/padín).
Remataremos sinalando un significado galega da palabra espolio que é
propria do noso idioma e non existe en español nin portugués. É o de
"escándalo, follón" (armar un espolio, facer un espolio). E natural que
ante un espolio, un esbullo, un
roubo manifesto, se arme un espolio, unha protesta. Se hai motivo,
sempre será mellar que achantar.+.
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Prodúcense así casos de parellas de
palabra patrimonial frente á culta
ou semiculta, procedentes as dúas
da mesma palabra latina, como es-
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OPP propón leves refarmas .para evitar modificar ~ constitución
,

-

O BNG quere converter o Senado
nun referente do Estado plurinacional
~C.L.

modificar a Constitución de
1978, c~ncretamente no artigo .
74, que fai referéncia aos procedimentos lexislativos do Senado. É neste ponto onde se atopa
o maior número de diferéncías
entre os partidos cando se tala
de cámbios estruturais.

A necesidade de cambiar o
papel actual do Senado puxo
de acordo a todos os partidos presentes na Cámara Alta. Desde o Bloque Nacionalista Galega (BNG) formúlase unha proposta que se
emarca na construción dun
Estado plurinacional que
respecte o feito diferencial
das nacionalidades históricas. O Partido Popular (PP)
contraatacou cun novo modelo de senado ben parecido
ao actual que mantén as
equívocas funcións de agora.

O PP propuxo tamén unha reforma do Senado, bastante máis
liviá e continuísta_ A proposta
popular baséase en lixeiras mudanzas en canto á representación e traballos dentro da cámara respecto ás autonomias . A
sua intención é que os presidentes autonómicos poidan participar nas sesións; que o Debate
sobre o Estado das Autonomias, .
que se convoca todos os anos,
pase a denominarse de Cooperación Autonómica e que se crie
un Observatório Autonómico,
unha comisión encargada de
estudar ·como se están a desenvolver os diferentes estatutos.

O senador do BNG Anxo Quintana apresentou a reforma do
seu partido como un avance político cara ao recoñecimento do
carácter plurinacional do Estado
español. "Non se pode separar
a reforma do Senado da consideración xeral da estrutura do
estado. Unha causa debe levar
a outra, necesariamente".

Para Anxo Quintana, a idea do
PP é bloquear o cámbio através
dunha reforma que non é tal. "A
sua intención é que siga sen saberse para que serve o Senado.
Eses pequenísimos cambiqs
non achegan nada novo senón
que. repiten os mesmos esquemas actuais". Para o senador
nacionalista, o partido governante quere fechar en falso unha
discusión que o resto dos partidos ten moi presente. "O PP ten
medo a reformar a Constitución
porque teme que lle caen algunha modificación que non lle guste, como se os pequenos grupos
puidesemos influír nun contexto
de maioria·absoluta."

Para Quintana, tres son os peares nos que se basea o cámb io da Cámara Alta. As suas
funcións, a sua composición e
a plasmación prática do feíto diferencial.
A proposta nacionalista considera que a povoación percibe o
funcionamento do Senado como
unha máquina inútil que non
serve nen para resolver os seus
problemas nen para beneficiar o
fluxo lexislativo. Para conseguir
mudar isto, o BNG incide en aumentar as iniciativas susceptíbeis de seren discutidas antes
nesta cámara que no Congreso.
As leis asi debatidas serian as
relacionadas coa elaboración e
reforma dos Estatutos de Autonom ia e demais normativas que
atinxan á relación entre o estado central e as comunidades.
En canto á composición, a proposta do BNG dálle preeminéncia aos resultados eleitorais nas autonomias que aos
comicios xerais . Neste sentido,
coa reforma, nacerian as circunscricións autonómicas, novas distritos eleitorais que garan-

Anxo Quintana, senador do BNG.

tisen a importáncia das naciona1id ad es e rexións do estado.
Unha das lagoas lexislativas
que pretende cubrir a idea de
reforma é a execución prática
do feito diferencial das nacionalidad es históricas, convertido
até o momento nunha enteléquia institucional sen recoñecimento lexislativo. Neste labor,
destaca o intento de que se recoñeza no regulamento do Senado a realidade plurilingüística

A.N.T.

do estado e que os senadores
representantes das nacionalidades teñan o direito a tratar de
xeito preferencial aquelas normas que afecten a este feito, incluso a interpoñer recursos de
inconstitucionalidade cando
consideren que algun texto
atenta contra este princípio_

O tabu da Constitución
· Para realizar as reformas previstas nesta proposta, cómpre

Os partidos nacionalistas bascas e cataláns aprobaron uns
proxectos ben semellantes ao
do BNG no fundo e na forma. O
PSOE tamén participou activamente nas discusións na procura do consenso necesário nunha decisión de tanta importáncia
para o sistema. "A nasa intención é recuperar aquel relatório
comun a todos que na pasada
lexislatura aceptou a modificación constitucional e a idea de
que o actual modelo está caducado", afirmou Quintana.•

'#Mt.Jf3hilh§i

Con efeito: non condenan o golpe do 36
Imaxinemos o seguinte: 1. O partido hexemónico en Alemaña ten coma presidente
de honra a un ex ministro dun Govemo de
Adolfo Hitler. 2. Ese mesmo partido hexemónico nega-se a condenar a toma do poder por parte do partido nacional-socialista
en 1933, coa conseguinte ilegalización dos
sindicatos e dos partidos da oposición. 3.
Ese mesmo partido hexemónico asina un
acordo de Estado co partido maioritário da
oposición co obxectivo de colocar fóra do
cenário político ás formacións desafectas ao
réxime (que alcumaremos como nacionalistas, pois que os nacianalistas 1 son sempre
.aquí e en toda a parte os maus da película:
nacionalistas son Milosevic, Gadaffi, HiJs-

sein, pero tamén os duros do Exército de
Liberación Kosovar e <m xeral os recto res
dos chamados polo Pentágono, Estados
Irresponsábeis).
Imaxinemos que iso acontece e ninguén do

stablishment se revolta: non hai manifestos de
sesudos intelectuais, non hai filmes no cinema de denúncia do rearme fascista, non hai
unha corrente de opinión internacional en
demanda dun cinto de seguranza que isole a
tal réxime, non hai presión internacional para levantar sancións contra os saudosos do
.cr~me instituci9nali~~do.

Imaxinemos que iso

suc~de

po que se produz o máis elefantiásico proceso de concentración do poder e da riqueza
habido nunca na história dese Estado, ao
·mesmo tempo que se ergue a bandeira uniformizadora contra o infiel distinto, o que
fala noutra língua, o que acredita noutra
soberania.
Imaxinemos iso e foquemos o noso ollar non
cara Alemaña, foquémolo cara o Congreso
dos Deputados da.España neo-imperial.

Non é un pesadelo: ocorreu esta semana (o
PP negou-se a condenar o golpe franquista de
- '1936) e debemos reaxir para que esta vaga
non nos alague.•
ao mesmo tem-

Unha denúncia
de Pepe Rei levou
ao Poder Xudicial a abrir·
o e.xpedente a Garzón
A Comisión de Disciplina áo
Consello Xeral do Poder
Xudicial abriu un expedente
disciplinário ao xuiz da
Audiéncia Nacio'nal Baltasar:
Garzón d~spois das
acusacións formuladas
contra el polo director da
revista Ardi Beltza, Pepe Rei
e outros once acusados
cando o peche do diário
basco Egin. Rei e os outros
xornalistas denunciaron que
Garzón revelou secretos do
sumário do seu caso e que
alguns parágrafos do libro de
Pilar Urbano "Garzón, o
home que via mencer"
reproducian partes do
mesmo. O acordo da
Comisión Disciplinária foi
adoptado por unanimidade.+

Xabier Pastor
deixa Greenpeace
tras dei:asete anos
na Dirección Executiva
O que foi durante dezasete
anos o director executivo
Greenpeace España,
Xabier Pastor apresentou a
sua renúncia como médio
para solucionar a crise
interna da organización,
que comezou hai un ano.
O conflito co persoal de
Greenpeace vén de cando
Pastor iniciou o traslado
da sede da organización
de Madrid a Mallorca.
Posteriormente deu nun
novo paso en falso tras
apoiar ao eurodeputado do
PSOE José María
Mendiluce para dirixir
Greenpeace a nível
internacional. Finalmente,
a finais do pasado
Decembro as eleicións
internas deixaron en
minoria a Pastor no
Con sello Estatal.•

Algrexa cri~ca·'
os feches dos imigrantes
nos templos
Vários responsábeis da
Conferéncia Episcopal
española criticaron
duramente a ocupación de
templos católicos por parte
de imigrantes como medida
de protesta contra a vixente
·Lei de Estranxeria. O
portavoz desta conferéncia,
Juan Asenjo, pediu máis
respecto para as igrexas e
queixouse de que
abandonen o seu principal
fin. "Os templos fixéronse
para rezar e para
evanxelizar. Hai que andar
con coidado para non
cambiar isto". Pola sua
parte, o arcebispo de Sevilla,
Carlos Amigo, considerou
ridículo que as parróquias
teñan que servir para unha
reclamación deste tipo. "En
democrácia é o Parlamento,
os sindicatos e outras
institucións as que teñen que
canalizar estas
reivindicacións. As igrexas
non están para isa."•

.
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Este Manual de Galego .Científico é un dicionário ·ou ten outro obxectivo?
O Manual non é para usar como
dicionário. Ten .vocabulário en
todos os campos científicos e
técnicos, mais de cada un.só oferece U:nha: mostra. O libro non
incide tanto. no léxico como nos
critérios .para amplialo e oferece
orientación para habilitar o que
non existe.
Como se habilita ese vocabulário
que o noso idioma non criou?
Hai terminoloxia, como a científica e técnica, que o galega espontáneo non p'ooe xerar, por iso
hai que habilitala. A maior parte
das necesidades xa están satisfeitas co contacto coa literatura e o
mundo luso-brasileiro. As necesidades neolóxicas son comuns ás
línguas de Galiza, Portugal e o
Brasil. Este libro quer ser un contributo sério que non só se limita
a formalizar o critério, senón que
argumenta critérios para habili~ar
palabras, para ampliar a capacida~
de do idioma para expresarse.

ANOSA TERRA

Carlos Garrido
.Secretário de AoAL e autor do

Manual de Galega Cien.tífico

'O galego moderno precisa de
vocabulário científico e o portugués
é a mellar via para habilitalo'
-*

HORÁCIO VIXANDE

CARLOS GARRIDO, DOUTOR EN BIOLOXIA, LICENCIADO EN TRADUÓÓN E INTERPRETACIÓN, PROFESOR DESTA fACULDADE EN VIGO E SECRETÁRIO DA ASOCIA~OM GALEGA DA LÍNGUA, É AUTOR DUN
TEXTO, O MANUAL DE ÜALEGO ·CIENTÍFICO, .QUE PROCURA DOTAR AONOSO IDIOMA DE INSTRUMENTOS PARA HABILITAR LÉXICO QUE PODA DES1GNAR CONCEITOS CIENTÍFICOS E TÉCNICOS QUE O GALEGO NON XEROU . GARRIDO ATOPA NO PORTUGUÉS A FÓRMULA MÁIS ECONÓMICA E CIENTÍFICA PARA
ACOMETER ESTA }IABILITACIÓN. NESTA ENTREVI~A ABORDA CUESTIÓ~S RELACIONADAS CO MANUAL.

O texto ensaia unha via através
do portugués.
Esta é a estratéxia natural e máis
económica, con independéncia ,
da cuestión ortográfica. Os neoloxismos son unha vía de entrada
do castellano e para que un idioma sexa atractivo non se pode
reducir a ser un instrumento folclórico, litúrxico ou familiar; ten ·
que ter un léxico moderno, urbano ... Para dotarmos destes instrumentos podemos botar man
do castellano, isolar o idioma ou .
aproveitar a experiéncia da lusofonia. Parecemos ao castellano
non nos outorga nengunha ventaxe, optar polo isolaciqnismo,
criando léxico, é renunciar a potencialidade dunha língua que xa
é internacional. Coa existéncia
de léxico moderno nun idioma, .
se ten proxección internacional,
ternos un instrumento útil e
atractivo para gañar falantes. No
sistema sanitário, moitos médicos
galegas traballan en Portugal e
. verifican a -útilidade do galego
para comunicarse, mais infelizmente tamén verifican a existéncia dunha normativa que o aparta do campo lexical do portugués. Esta é unha proposta aber-·
ta, asumíbel por todas as filosofías, con independéncia da norterceira norma da lusofonia, sen
mativa, ainda que en AGAL pentermos que renunciar ás nosas
samos que o galega pode ser a
potencialidades cómo idioma.

para fixar a língua hai moita pobreza de produción; sen obxectivos claros e con contradicións.
Tamén non dispoñen de persoas
cualificadas porque son todos lingüistas e para abordar os campos
dos vocabulários cientifíco-técnicos, carecen do persoal axeitado.
Un exemplo das contradicións,
da caréncia de obxectivos e da
falta de profisionais podemos atopalo na forma de designar o que
en ¡:iortugués son tubaroes. En
tempos escolleron tabeiróns.
Posteriormente o Instituto da
Língua optou por quenlla, e asi
quedou no Dicionário da Académia, pero no último Xerais é tiburón. lsto revela contradicións e
falta de critério. Quenlla é unha
palabra que forma parte do noso
idioma, que está vixente, mais
designa un tipo concreto de tubarao e esta confusión é importante para redactar un texto científico porque cando escrebemos
quenlla, non sabemos se nos referimos a toda a espécie ou a un ti,
po concreto. Optar por tiburón,
como o último dicionário de Xerais é contravir o critérios marcados polo Instituto da Lengua no
que se refire ás escollas normativas que, segundo o cuarto princí,
pio das suas Normas Ortográficas
e Morfolóxicas, deben ser harmónicas coas outras línguas romances e coa portuguesa en particular.
Neste caso, insiste máis no aspecto l_éxico que no normativo.
Hai que recuperar a comunicación coas outras línguas para tornarmos o galega nun meio de comunicación internacional Contar cun vbcabulário científico e
técnico que compartamos coa lusofonia é unha condición imprescindíbel para gañar falantes: ter
un prestíxio. A converxéncia lexical coas variantes meridionais
é máis urxente que a ortográfica,
porque o léxico é máis difícil de
cambiar. Poñamos outro exemplo. O que en castellano é soplete
en portugués é mazarico. Mazarico é unha palabra galega que designa un ave de pico alongado,
pois ben, os portugueses empregaron unha metáfora para designar este instrumento. Que podemos facer, galeguizar soplete chamándolle soprete, ou facer un e forzo e chamarlle mazarico?

AN .T.

Desde logo o galego carece de
instrumentos para dotarse dun
vocabulário moderno.

NOVl . DADES

En efeito, o Manual é unha obra
pioneira e máis un compromiso
coa sociedade. Nas institucións

.

Fisteus era un mundo
De Lupe GórrÍez
FROITA DO TEMPO

F.scrito para qúe a á.ldea non morra nunca. A narración dunha muller que tivo
medo de dicir que e'ra da aldea e que agora lanza unha reivindicación do idioma,
da amizade, dos país e da terra. Mais tamén é a memoria dos atrancos
que vai deixando atrás a infancia e a mocidade.
Os libros desta autora, xornalis,t a pero;tamén poeta, significaron un baño de
naturalidade, valentía e frescma para as letras galegas do fin do século XX.
Con esta obra enceta un novo camiño de creación en clave biográfic~.
/

ANOSA TERRA

Houbo contactos co mundo
institucional no campo da língua despois de publicarse este
manual?
Vivemos nun país de exclusión
e AGAL é un inimigo irreductíbel e non asumíbel polo establishment cultural e polftico.
Non hai igualdade de oportunidades para todos.
Hai algun elemento máis sensíbel?
Desde o ILG hai algunhas voces, como a de Femández Rei,
que se teñen pronunciado por
converxer máis co portugués ...
Sabe doutros intentos para dotar ao idioma dun corpo lexical
científico e técnic~?
Estase a elaborar un dicionário
g.o campo das ciéncias da saude.
E un esforzo meritótio, ainda
que ao meu xuízo mal orientado,
xa que é isolacionsita,. contra.dictório, con solucións obscurantistas e arbitrárias. • - ·
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o·actual estado de guerra fai medrar os beneficios da administración militar
,

.

Os atentados do Mossad
boicotean o clchegamento cos palestinos
-0- CÉSAR LORENZO GIL

Entrementres o presidente eleito do governo de Israel, Ariel
Sharon, segue a anunciar que procurará rematar coa intifada e
alcanzar a paz con Palestina, o Mossad continua a facer atentados selectivos. Os últimos en seren asesinados foron un' policia naval árabe e un escolta persoal -de lasir Arafat. Oeste xelto,
a continuidade da guerra parece asegurada, para ledícia do
Exército hebreo, que segue a gañar moito diñeiro co conflito.
Catro foguetes disparados desde un helicóptero israelita mataron o pasado 13 de Xaneiro
ao comandante palestino Masud Aiad, do carpo de escolta
persoal do presidente da Autoridade Palestina, .laser Arafat.
Un dia despois, o mozo Aid
Abu Har, policía naval árabe,
caía acribillaoo a balazos. O
governo israelita rapidamente
admitiu estes asasinatos e xustificou nos no contexto dunha
guerra aberta e na seguranza
de que as vítimas en realidade
eran líderes de grupos de extrema direita islámica, vendian
armas e droga e comandaran
operacións Qontra o Exército
hebreo. ·
O próRrio Ehud -Sarak, aínda
pr imei ro ·minis·trcr, ameazou a
todos os participah1es na lntifa. tja. "A liquidación ae terroristas
é totalmente legal e irnos continuar investigando. e. localizando os autores· das masacres
contra Israel para acabar con
eles."
O aviso é claro e rotundo. Israel canta cunha forza de inteli. xéncia militar descomunal, o
Mossad, coa que facer a guerra súcia contra os palestinos.
Ninguén está a salvo, nen nos
territórios autónomos nen neutros países. Lago dalguns fracasos do serv izo secreto na
execución de "inimigos de Israel" a finais do século pasado, a
axéncia de espionaxe está a
demostrar que recuperou o ·olfacto que tivera tradicionalmente na actividade terrorista a
gran nivel.

Arriba, o a inda Primeiro Ministro israelita, Ehud Barak. Abaixo, aspecto do coche no
que o Mossad matou a Thabet Thabet.

A marte de Aiad e Har súmase
á de Thabet Thabet, un dos dirixentes de AÍ Fatah, o partido
de Arafat, no pasado Decem-

bro. Thabet era un . dos máximos valores do pacifismo árabe e participou activamente
nas conversas de Oslo. e Madrid.
Segundo vários expertos no
conflito de Oriente Próximo, a
liña de atentados do Mossad
ten un interese claro en que o
actual estado de guerra se
alongue o máis posíbel por
dous motivos. Por un lado, a
excusa da lntifada -xurdida
tras a provocación de Sharon
na Explanada das Mesquitasperm ítelle ao govemo de Tel
Aviv incrementar as suas tropas nos territórios autónomos
e apartar do xadrez da negociación cos árabes aquelas pézas máis incómodas para evitar a polarización da maioria da
povoación .
Polo outro, tal e como recolle o
xornalista palestino Charmaine
Seitz, a Administración israelita
está moi interesada en manter
o conflito por motivos económicos. Lago do abandono do
sul do Líbano e as contínuas
medidas de recorte orzamentário do Minis.tério de Defensa,
os estamentos funcionaríais
militares. temeron moito pala
redución do seu nível de vida.
No seu apoio manifestouse a
indústria militar, especialmente
a- norteamericana, que axudou
na campaña a pral de Sharon e
incentivou a escalada da vio·1éncia para manter aberto un
dos seus mercados máis florecentes. "A administráción militar representa o 9 por cento do
PIB israelita, fronte ao 3,2 dos
Estados Unidos. Se houbese
paz, 17.000 empregos estarian
en perigo, suficiente argumento para evitala." •

NOVIDADES

O pensamento de Castelao
De X.C. Garrido Couceiro
NÓS OS GALEGOS

Ofrece liñas de reflexión que abren novas perspectivas de cara a fixar, con roáis precisión,
-o ideario de alguén, como Castelao, tah excesivamente citado como ignorado. Cando
non intencionadamente invertido e voleo contra si mesmo.
Con ó pensamento de Castelao búscase concretar con maior exactitude unha deftñición e
unha correcta etiquetaxe que evite o fraude na difusión da personalidade de Castelao.

ANOSA TERRA

Campaña
para tirarlle o Nobel
da Paz a Kissinger
Vários grupos pacifistas de
todo o mundo,
especialmente de Europa e
América Latina, iniciaron
unha campaña, através dos
médios de comunicación,
para exixir que os
responsábeis do Prémio
Nobel da Paz llo retiren ao
ex secretário de Estado
norteamericano, Henry
· Kissinger, que o gañou en
1973 palas negociacións
fallidas para rematar a
Guerra de Vietnam ..Os
organizadores desta
campaña denúncian qué
Kissinger participou
activamente nos golpes de
estado militares en-.
Latinoamérica nos anos 70,
con apoio definido a Jorge
Videla e Augusto Pinochet.
Para os grupos
demandantes, o político
estadounidense non merece
compartir lugar con Adolfo
Pérez Esquive! ou Rigoberta
Menchú na história do
galardón. ~

A Europolicia

perseguirá 'anarquistas'
e 'radicais'
Na Conferéncia
Antiterrorista de Madrid,
celebrada a princípios de
mes, os governos de
ltália, España, Portugal e
Grécia acordaron
colaborar na persecución
de delitos relacionados co
"terrorismo radical ou
anarquista". Para este fin
constitúese un grupo
especial da policia destes
estados, dependente da
Eu~opol . Este novo carpo
parece querer converterse
nunha reacción aos
movimentos
antiglobalización que se
manifestaron en Praga ou
en Davos. Ademais desta
resolución, na conferéncia
de Madrid acordouse criar
un "programa de
recompensas para
aqueles que informen do
paradoiro de
terroristas".•

iJn novo terremoto
leva a El Salvador
ao caos
Un mes despois do tremor
de terra que matou 827
persoas e deixou sen casa
a case un millón de
salvadoreños, outro sismo
sacudiu .unha rexión só a
150 ·km de distáncia o
pasado 13 de FebreirQ. Até
o momento, son máis de 70
os mortos e case mil os
feridos. Os sucesivos
terremotos criaron gran
desconcerto entre a
povoacrón civil, que está a.
abandonar as zonas rurais a
toda présa. O alcalde de
San Salvador, capital do
país, xa se referiu á
p9sibilidade de que se crie
unha bulsa de marxinación
se continua a migración
desorganizada cara á
..metrópote.•
. -
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Os castros
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Carta aberta
aos traballadores
da Universidade
de Santiago

Montejurra, logo
de vintecinco anos

Suso Sanmartin

No vindeiro mes de Maio cumpliranse vintecinco anos do intento de "toma" polo fascismo
da montaña ·santa de Tradición:
do Montejurra.

Quando estas linhas saiam a
luz quem as escreber -um auxiliar de servícios da USC (Universidade de Santiago de Compostela)- atopara-se provavelmente suspendido de novo de
empr~go e soldo durante un
mes. E a segunda vez que isto
acontece no prac;o de quatro
meses com o conseguinte
transtorno económico que produze a situac;om.
Na primeira ocasiom, a apertura de
expediente disciplinar por parte do
Sr. Daría Villanueva Prieto fundamentara-se (?) na minha participac;om o 11-05-00 numha manifestac;om autorizada em contra da
privatizac;om e espanholizac;om
progressivas da use, actoªº que
acudim tora do horário laboral. A
acusac;om formal consistiu numha
· ~atta muito grave de deslealdade" a
insfiluic;om, que as pessoas instrutoras do expediente -Pedro
Sánchez Fernández e Dulce As evidencias
María García
Mella, ambos objectivas
funcionário e
funcionária do indicam umha
grupo A da situ~mde
use- considerárom "prova- persecu~m
do" e que o Sr. laboral
Reitor sancionou no mesmo individualizada,
sentido. Excei- promovida
cionalmente, o
proceso disci- desde as mais
plinar interno altas instáncias
fora anunciado
em
vários da instltui~m
• meios de difusóm nos dias
posteriores
mobilizac;om, favorecendo-se desde a Reítoría um ·~uízo" mediático
prévio e sem direito defesa.

a

a

A demanda por sanc;om improcedente interposta nos Julgados do
Social de Compostela vem de
ser aceitada, demonstrando-se a
insustentabilidade da sanc;om e
condenando a use a restituic;om
do soldo retido e de outros direitos suspensos ao trabalhador.
Agora, um novo expediente disciplinário por ''falta grave", encarregado aos mesmos instrutores do
anterior, vem de resolver-se com
outra suspensom ·de emprego e
soldo por um mes. Nesta ocasiom, o motivo formal é o extravio
dum jogo de chaves nos dias
posteriores a marte dum familiar
muito próximo, circunstáncia conhecida pala empresa e avondo
contextualizadora do sucesso.
Contra esta sanc;om, um sector
do quadro de pessoal tem reaccionado com autoinculpac;ons individuais e solicitudes de apertura
de expediente por idénticos motivos (a mesma reaq~om havida
ante o processo anterior, quando
sobre 2.300 trabalhadores e trabalhadoras da use se opugérom
á apertura de expediente ou a
aplicac;om de sanc;ons).
A maiores desta cadena de suspensons, vejo-me privado de acedar a pasto de trabalho no meu
destino definitivo na USC (Pac;o de
Sam Gerome-Reitoria), senda

7-~A~

Parece que foi ente cando nos
achegabamos ata o mosteiro de
lrache, como viñamos facendo
desde moitos anos, os carlinas
que loitaramos pala restauración
da democrácia, logo de perder a
guerra do 18 de Xullo, na que
participáramos. O Carlismo quedou no bando dos vencidos, pois
Franco inventouse "o movimento
nacional" e uti- .
lizou a moitos
falanxistas para que lle re- Eu préstome a
clutaran as
masas, na- que Fraga me
mentras os envíe unha carta
poderes fácticos do capita- de
lismo, erguían- arrepentimento
se co santo e
coa esmola ... ede pedir

perdón polo

trasladado periodicamente de centro de trabalho. Como consequencia dos últimos traslados fum destinado da Faculdade de Geografia e
História ao Hospital Clínico, onde
despois de dias tratando de incorporar-me confirmo a inexistencia
da praga, e actualmente ao Armazem da use, nave onde passo 7
horas diárias sem realizar absolutamente nenguma func;om laboral
e sem contacto con. nemgum ser
humano nesse espac;o de tempo.

mente e com suporte mediático,
um trabalhador para que se crie no
seu entorno o necesário "cordom
sanitário" capaz de inibir qualquer
resposta solidária. Que as iniciativas de denúncia partiram de trabalhad ores/ as autoorganizados a
margem de CIG, CCOO e UGT, indica também as claras o grau de
temor asatanizac;om e de assentamento da autocensura entre quem,
supostamente, tenhem por func;om
a defessa da nossa.classe. +

As evidencias objectivas indicam
umha situac;om de persecuc;om laboral individualizada, promovida
desde as mais altas instáncias da
insfiluic;om e levado a cabo por autoridades que, apesar.de gavar-se
até o aborrimento de demócratas
e tolerantes, nom duvidam em empregar a mentira, o acosso laboral,
a retenc;om das nóminas ou a utilizac;om satanizadora dos média
contra trabalhador-objectivo. A
respeito destes últimos, chama a
atenc;om a coincidencia temporal
da situac;om laboral descrita com
a aparic;om no diário El Correo Gallego de "notícias" onde a minha
imagem fotográfica aparece manipulada, junto a doutras pessoas,
ilustrando umha informa9om desse diário (18-01-01) sobre umha
conferéncia de Haika na Faculdade de Jornalismo a que nom assistim, ou outra informa9om (02-0201) na que se fala de forma intencionadamente alarmista da "posible presencia de elementos radicales en la administración" universitária, em referencia as trabalhadoras
e trabalhadores de ideologia independentista da empresa, recorrendo ao mais puro estilo jomalístico
franquista da "caza al rojo" e chamando veladamente a nossa ex~
tirpaqom da use.

}OAM PÉREZ
(COMPOSTELA)

Qüe semelhantes processos repressivos no ámbito laboral se estejam produzindo na use, com patrocínio institucional e apoio mediático e ante a parálise evidente das
organizaQons ~indicais e da própria
representac;om dos trabalhadores/as, é um claro síntoma do ambiente de involuQom social e políti- .
co em que vivemos: avonda com
que a empresa denigre, publica-

Teorfa do
nacionalismo

galego

--·--

Aquil Montejurra de 1976, foi Montejurra 76
como un "Jordan" para os
carlinas, e para
o seu recoñecemento como opositores á ditadura. Naquela mañanciña, na que eu tiña como misión
-xunto cos dous compañeiros
máis- de informar, arroupando aos
médios de comunicación ali presentes; aquela mañanciña, digo,
as balas dos fascistas, coa toleráncia de Manuel Fraga, como Ministro da Govemación, asasinaron a
dous compañeiros e feriron a outros máis.
Eu estaba ao carón de Aniano,
cando o "home.da .gabardina" lle·

.}

Titular do ABC
1 de Madrid: "As vacas

tolas disparan as
accións de
Pescanr.JVa e funden
McDonalds". A
Con~ellaria de Pesca
ainda coida, coma a
Comisión Europea,
que compre queimar
alguns barcos
galegos máis e que a
Macdonalds non
está sobredimensionada.

Ariel Sharon
dispara desde un
helicópterq contra
Arafat e mata un
dirixente de Al Fatah.
As accións de Arafat
soben na opinión
internacional.. Isaac
Rabin repetia que a
mellar maneira de

facer fracasar a
colonización da
Palestina ocupada
era darlle o governo
ao fascista de
Sharon.

..1

Elizabeth Mitchell,
biógrafa do
presidente máis
votado dos Estados
.Unidos: "George W.
Bush é a versión
chimpancé do ·seu
pai, sen faltar a seu
pai nen aos monos."

L)

1
1
1
1
1
1
1 1
1 A Segunda
1 Transición", de Aznar
non era de Aznar
senón da FAES.
O ensaio sobre o
·finanzamento
autonómico de
. Zaplana non era d~
Zaplana, senón de ·
vários traballos
universitários que o
presidente valenciano
plaxiou. Se os da
birreta, co~s
chamaba ajoy,
pláxian por sistema,
que avantaxe teñen
sobre os da pucha?

1
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Nos últimos tempos asistimos á
chegada de imigrantes de diversa
orixe que se achegaron a Galiza ·
co fin de poder desenvolver un
traballo digno, atopandose, ás
máis das veces,. con traballo en
precário e mesmo tamén humillante. A nova Lei Orgánica 8/2000
sobre "Os Direitos e Liberdades
das Persoas
Estranxeiras
no Estado esAí está o video que sobor da
pañol e a sua Milleiros de ·
Transición política fixo Victoria
Integración SoPrego, como caseque chegando
cial" vai conle- emigrantes
á cima, o meu filio máis ve'llo ·. var un estado galegos virán de
enarbora a bandeira de. Galiza.
da imigración
lste filio que me fixo compaña
de imposibiíi- volta aGaliza na
no calabozo, horas máis tarde,
dade de aca- percura dunha
do cuartel da Garda Civil de Esdar a regularitella, polo simples delito de · nos
zación e de realidade que
defender cos nosos bastóns de
persecución xa
non acoñecen e
madeira, dos asasinos espanon políticaq
ñois, arxentinos e italianos...
administrativa, ·ue lla deron
senón -e isto é
grave- anima á desvirtuada.
E nistes días chégame a nova, de
que o Governo de Navarra, reco-. povoación a
ter actitudes inñece vintecinco anos de~pois, como victimas do terrorismo aos
solidárias e xenófobas poste que se perseguirá
compañeiros mortos no Montejurra76. Claro que haberá que sea aquelas persoas que axuden ás
guir loitando para que se lles conpersoas imigrantes na sua estadia
ceda aos seus familiares os mesilegal. A nível sindical atenta conmos dereitos que ? todas as vítitra estas persoas en canto que se
mas da senrazón. A espera de seben poden ter traballo, non podeguir por procedementos legais,
rán sindicalizarse se non están renon descansaremos de que se regularizadas.
coñeza. Claro que ainda estamos
á espera -nistes tempos nos que
Por todo isto, o Departamento
se esixe perdón á lgrexa, e tode Migración da CIG en Comdos ... - que Manuel Fraga lribarne,
postela desenvolvemos unha
faga público arrepentemento do
enérxica acción de atención, indelito que cometeu por colaboraformación e asesoramento, e
ción e por omisión. Eu préstame a
mesmo de denúncia nos casos
que Fraga me envíe unha carta de
máis claramente reprochábeis.
arrepentimento e de pedir perdón
polo Montejurra76, para lle leer
A existéncia de redes de entraaos meus compañeiros carlinas .da de persoas imigrantes non é
no Montejurra, o próximo dia seis · quizais o noso ponto de debate,
de Maio do ano do Señor do
sobre a sua existéncia ou mes2001. Quedo pois, áespera... +
mo sobre a sua desaparición.
Preocúpame, basicamente, as
máfias de traída ilegal da imiMANuEL REGO NIETO
gración, aquelas que extorsionan, chantaxeari e vitimizan ás
persoas quen poñen a sua vida

de quiste lumbar,
como chamara El
Correo Gallego á
intervención cirúrxica
do Presidente na sua
edición de Sábado,
convertiase _o Domingo
nunha vertiginosa
recuperación. Hai
telefonos que curan.•

Co espallamento a nível mundial
do neoliberalismo e a globalización, coas falsas perspectivas e
paisaxes descritas polo PP na
emigración, estamos nas portas
dun forte fluxo migratório de emigración de retorno. Milleiros de
emigrantes galegos virán de volta
a Galiza na percura dunha realidade que non a coñecen e.que lla
deron desvirtuada. ·A inexisténcia
de políticas reais de atención, información e asesoramento do retorno é unha das nosas preocupacións, e un dos nasos cometidos é implementar estratéxias e
aceións capaces de integrar a nosa emigración á nosa cidadania.

FE PE ERROS
Na páxina 12 de A Nosa Terra do número 973 do oito
de Febreiro de 2001 e na
páxina 11 do número 970 do
18 de Xaneiro de 2001 aparecen sendas informacións
referidas ao concello de Nigrán nas que se nomea ao
alcalde da localidade, pero
se lle atribue erroneamente
o nome de Manuel Rial Cadaval, cando o seu nome é
Xosé Rial Cadaval. +

RESTAURANTE
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República
O Carnes
O Filloas
O Revoltos
O Pastas

ANC

nunha pasaxe ao paraíso.

espetou un par de tiros no ventre, e vinlle a marte nos olios,
cando á espera dunha ambuláncia finaba recostado nos muros
do mosteiro. Logo, ao rubir, ollei
como baixaban a Ricardo, tamén morto e a compañeiros e
compañeiras feridas, palas balas
asasinas que dende a cumbre
do monte disparaban coas suas
ametralladoras, os fascistas protexidos polas Forzas do Orden_.

!migración 2001

A sencilla operación

15 DE FEBREIRb DE 2001

O Pescados
O Saladas

O Sobremesas
case iras

O Menú do día á Carta
Repúbica Argentina 5 - B. Teléfono 981 58 82 18
Santiago de Compostela

impresión que van encamiñadas, primeiro cara temas netaCreo que nos últimos tempos, á
mente políticos e en segundo lucalor de ter. atendido a persoas
gar o que realmente están a peque asi viñeron, quedan máis evi- · dir é que volten a facer unha autoestrada con moitos carris de
denciados dous elementos, uns
circulación, para poder aparcar,
son internacionais e están presunxa non en dobre fila, senón a ver
tamente implicadas persoas que
se acadamos o record de chegar
teñen certa releváncia administraá triple, co cal conseguiremos
tiva e social, e duas, a actual clase
poder disfrutar de un só para cirgovernante interesalle que estas
cular como ata o de agora.
sigan a entrar, dado que están a
facer unha parte da vida económiAntes de despedirme quero exca-laboral que é necesária para o
presar o meu apoio a A. VV. As
sostememento da economia cun
Nsas Ruas , porque estou case
baixo/ridículo custo económico.
seguro que o estan a pasar moi
mal, a pesar que non son res. As cifras .dadas por alguns dos
ponsábeis de nada, senón todo
estados emisores de man de
o contrário, e é nestes intres
obra aportan cifras calafriantes,
cando realmente demonstran a
o de Colómbia cifra en 750.000
seriedade e eficacia coa que esmulleres que entraron no estado
español no biénio 1999/2000. A
tan a levar tanto a Asociación
meirande parte destas achegácomo todo este asunto.+
ronse aqui para a prostitución, e
ainda cando se puideron legaliXúuo REI
zar unha porcentaxe delas can(VIGO)
do teñen que apresentar o contrato de traballo voltan a se atapar con seivas infranqueábeis.
Non é de recibo quedar-nos como se nada fose con nós. Tras
leis asi, hai actitudes e xeitos de
deseñar a sociedade. Dicia unha amiga afgana, "non vos esquezades que o que hoxe tendes aqui , de liberdades e direitos, nós tamén o tivemos".+
LAURA BUGALLO
CIG~MIGRACIÓN
CIGMICO@JAZZFREE.COM
(COMPOSTELA)

Travesia de Vigo,
outra máis

O ministro,
os cidadáns e
os funcionários

A raíz da última chamada á legalidade ao Governo do Estado
por parte do Poder Xudicial na
senténcia favorábel aos funcionários, o Ministro de Administracións Públicas cometen un grave erro ao dicer que se final mente houbese que facer fronte
aos atrasos dos funcionários , terian que pegalo os cidadáns (algo parecido dixeron sobre a problemática das vacas tolas) .

Todos sabemos, señor ministro,
que os fondos que vostedes administran aportámolos os cidaÉ posibel que haxa moitos factodáns, e non só a pequena parte
res que confluen na crispación
destinada a pagar a nómina dos
que se está a vivir nos derradeiros
funcionários senón tamén os que
dias no meu bairro. Desde lago tose destinan á compra de armas,
dos somos un pouco responsáa subvencionar supostos escánbeis desta desfeita, pero o que esdalos coma o do liño, a apagar os
tá a acontecer ultimamente sobresoldas millonários da multitude
pasa calquer previsión imaxinábel.
de altos cargos e asesores pos. tos a dedo, a outros actos de auChama poderosamente a miña
tocomp racenci a e propaganda ,
atención como despois de ter sido
sen esquecernos da pretensión
apresentado o proxecto que se
de subvencionar ás empresas
está a levar a cabo, antes do seu
eléctricas en contra do ditame do
ínício, e despois de case un ano
Tribunal Europeu da Competénde obras, ninguén se preocupara
cia, e un longo etc.
de nada, e agora de golpe aparecen unha série de persoas que
Hai pouco tempo os médios de
ata o de agora nen se tiñan visto
comunicación publicaron unha
nunca loitar por facer deste un luenquisa sobre o estado das ecogar máis habitábel e máis humanomías familiares na que se dicia
no. E o que mais me preocupa é
que o sesenta por cento dos cique parte de esta xente que está
dadáns ternos sérios problemas
metida na organización da proteseconómicos para chegar a fin de
ta, ao parecer nen viven aqui.
mes. Unha parte deses cidadáns, pola actitude do ministro,
Podo estar dacordo en que este
estarán a pensar que pola culpa
proxecto pode ser mellorado, non
dos funcionários vanlle aumentar
o dubido. Pero facendo un peas dificultades económicas, aínqueno exercício de memória deda que cómpre lembrar que dencátome que os viciños que levatro dese 60% están a maioria
mos vivindo no bairro sobre .25
dos funcionários, que son os dos
anos, levamos loitando moito pagrupos e categorias inferiores
ra que esta sexa unha rua como
que cobran ao redor das 100.000
calquera outra da cidade e non
pts. ao mes.
unha autoestrada. Nembargantes
o que estou a ver ultimamente é
Non sei se o responsábel de
que alguns parece ser que o que
Administracións Públicas non é
si queren é a auoestrada.
conscente da posíbel repercusión das suas declaracións ou
Penso eu que mellar nos iria a tose, polo contrário, a pé feito. Pedos se en vez de enfrentarnos uns
ro deste xeito está a provocar o
contra outros por uns centímetros
enfrontamento da povoación
máis ou menos da medianeira, loicos traballadores públicos.
tásemos todos xuntos para que liberaran da peaxe o tramo de A-9
Os funcionários sempre foron a
entre Rande e Vigo. Entón si que
cara visíbel da ineptitude dos
estariamos a facer algo moito mais
governantes de turno, ~gora,
positivo para todos, tanto para os
ademais, corren o risco de paviciños da Travesia como para todeceren o azoute da cidadania
dos os vigueses, redondeláns, etc. .acirrada polo executivo. +
De calquera xeito as protestas
que está habendo, a min dame a

XOSÉ Luís PENA
S AIAR ( CALDAS DE R EJS)
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Sen título ·
~

PILAR P ALLARÉS

a) Non escreber desde as
·reviravoltas do egotismo. Non
monologar.
b) Dar testemuño. Amplificar a voz
dos outros, sobretodo cando esta non
ten meios para se fazer ouvir, cando
se teirna en devolvé-la ao siléncio.

~us

Xoán Costa, Manuel ferTeiro, X.R. Freixeiro, Cesáreo Sánchez, Elisardo Varela na presentación da Gramática o pasado 8 de Febreiro na Coruña.

Un paso adiante na-gramática galega
Os especialistas Vilela, Costa, Regueira ·e Ferreiro ·valoran
a obra de Xosé Ramón Freixeiro Mato
-<>'C.V.

A publicación dunha gramática
é noticia para calquer língu.a. A
nosa celebra agora a saída da

Gramática da Língua Galega
(A Nosa Terra) en tres volu,
mes da autoria do profesor da
Universidade da Coruña, Xosé
Ramón Freixeiro Mato. lncor,
pórase o traballo á escasa tradi,
ción gramatical galega e con,
vértese nunba obra de
referéncia obrigada. A monu,
mental gramática caracterizase
por ser dos poucos estudos glo,
bais arredor da língua que par,
te dunha perspectiva non digl&
sica, é dicer, desde o galego e
para o galego, bebendo da nosa
tradición literária. E peciali ta
nos e tudos grama ticai como
on o prof ore Mário Vilela,
Xoán Co ta, Xosé Luí Re,
gueira e Manuel Ferreiro valo,
ran o traballo de Freix iro Mato.

O profesor da Univer idad de
P rto, Mári Vilela c fiece o tra,
ballo de Xosé Ramón Freixeiro
Mato e, para el, non aforra ad,
xectivo , "é ério, ben documen,
tado, con valor histórico e actua,
lizado. Do mellar en termos de
competéncia". Autor, entre ou,
tras obras, da Gramática da I.ingua
Portuguesa (Almedina), Vilela
considera que a de Freixeiro
Mato "está á altura das mellares
gramáticas en língua portuguesa".
Coincide Xoán Costa en que
"non son demasiadas as línguas
que contan cun traballo desta
calidade". Coautor da Nova gra,

mática para a aprendizaxe da lín,
gua (Via Láctea 1988), para

3.
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Costa o traballo tle Freixeiro
Mato, "vai criar escola". Explica
Costa que, ao seu ver, a Gramá,
tica da Língua Galega agacha ca.:.
tro libros no seu interior: "o
máis completo manual de esti,
lístic~ sobre língua galega, unha
gramática no señtido clásico, un
tratado de lingüística xeral e ta,
mén un manual de uso no que se
:

'

¡'

t

,.

)

' f ..

aconsella sobre casos
conflitivos, sobretodo
en relación co espa,
ñol, entrando, polo
tanto, no ámbito da
sociolingüística".
"É innovadora por moi,
tas razóns, entre elas,
por estar asentada sobre
un corpus exemplifica,
tivo real ,tirado da tradición literária, que até
agora non tiñan as grámáticas. Non parte da
elucubración teórica
das distintas posibilidades de construción, se,
nón dos u os que existen no idioma", explica
Xoán Co ta para quen
hai que celebrar a pu,
blicaci ' n de ta grarnáti a que entra na "escasa tradición de
texto non digló ico
do idioma galego xa
que antes do 86 as gra,
máticas ou e taban publicadas en espafiol ou Xosé Ramón Freixeiro Mato.
tifian esa lfngua corno referéncia".
gramática é un cornpéndio. O fon,
do de información é maior polo
cal esta obra responde á actualida,
O profesor da Universidade de
de e outras quedan obsoletas".
Santiago, Xosé Luis Regueira entende que a Gramática de FreixeiIntroduce Xosé Luis Regueira
ro é unha "obra moi valiosa, con
un· debate á hora de proxectar os
grande cantidade de información.
estudos gramaticais: "Todos
Desde unha visión estabelecida de
querernos facer ·do galego unha
tipo técnico funcionalista fai ~
descripción da língua galega. E
língua culta, baseada na escrita
unha ferrarnenta útil e imprescin,
e non na ·língua popular. Esta é
díbel". Aponta Regueira --coautor
unha gramática descriptiva,
da Gramática Galega (Galaxia,
pero tamén normativa. As gramáticas siguen os modelos de
1986)- alguns aspectos nos que
exceléntia que son os das clases
non concorda pero que afondan
altas, nós non ternos pero si
xa no debate académico e critica
contarnos cunha tradición liteque se "introduzan cuestións ideo,
rária que cumpre ese papel. Me,
lóxicas ao carón das discusións
lingüísticas", como acontece, ao . nos Saco, todos queren sentar
un modelo para os escritores. O
seu ver, no caso da explicación da
debate estabelécese en que estagheada. No entanto, Regueira re,
coñece que a de Freixeiro Mato · mos construindo unha língua de
difícil acceso ao popular".
significa "un pr_ogreso a respeito
das dernais, en tre outl.as causas,
Primeira completa
porque nestes últimos anos se ampliaron en.grande medida os estu,
Para o profesor da Universidade
dos lingüísticos dos que calquer
'>
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propósitos. I'.oron
-e
·con que firmeza e constáncia- os de
Jenaro Mar:inhas del Valle. Lembrava,
o un destes días o seu sobriño Pablo
González,Mariñas na apÍ-esentazón do
livro no que a AS-PG e a Asociación
Cultural "Alexandre Bóveda" da .
Coruña recollen a homenaxe que as
duas entidades, a Universidade
coruñesa e o Grupo de Teatro da
-Universidade de Lugo lle renderon en
Novernbro e Dezernbro do 98. Poderla ·
_eu agora rememorar os dia$ e as obras
de Jenaro -Alexandrina Femández
·Otero e Lino Braxe, e creo que tamén
outros estudiosos, andan a preparar a
edizón da sua Obra Completa, case
toda inédita- ou glosar a sua
afirmazón de que a funzón do escritor
non é xulgar, senón comprender. Ou
poderla:

~ocar

-a Fiz Vergara Vilariño, non desde o coñecirnento da sua
persoa, senón desde a ernozón da
da Coruña, Manuel
sua poesía e a paixón con que
Ferreiro, estamos
sempre nolo retratou Manuel
diante da "primeira
Maria. O dia 9 de Fevreiro seguiu a
gramática completa xa
existir connosco en Sárria por mor
q4c nos traballos ante,
da entrega.a Marica Campo do
riores non aparecía a.
prirneiro·prémio de p9esia que o
fonética nen se incluia
Concello e a Asocación Cultural
a semántica". Caracte,
"Ergueitos" convocaron.
riza a obra de FreixeiCL/
ro Mato como "un traballo de posta ao dia
=8embrar as palavras de Basilio
que recolle a tradkión
Losada noutra homenaxe, a que con
motivo da sua xubil:lzón lle ·
galega e incorpora as
novas correntes de es,
organizaron o Departamento de
tudo, con e-s pecial
Filoloxias Galega e Francesa da
atención á bibliografia
·universidade da Coruña e Isaac Díaz portuguesa, destacanPardo no Castro: unha declarazón de
do asimesmo que .toda
amor á poesía e ao seu poder redentor,
tamén a unhas clases populares -os
a exemplificación é li,
terária".
- emigrantes galegas en Barcelona- fieis
no cerne ao país, ainda que ás vezes o
Autor da Gramática hisneguen en voz alta.
tórica galega, para Ma,
nuel Ferreiro é condi,
c10n
de
especial
A a i s agora quero falar dun
releváncia que "non se
descoñecido que cando esta coluna ·
trate dunha gramática
saia levará morto quinze dias. Un
digló.sica senón que par.rnorto anónimo para os máis. ·
ta do galego para o gale,
Cincuenta e tantos. Cancro. Será
. go, é dicer, dá un marco
egotismo t~ntar comunicar o
teórico próprio polo que non hai
arrepio meu, o dunha estraña que
nen sútil dependéncia do espafiol.
entrava no seu cuarto de hospital
-na outra cama, o meu irmánDefine as cat.egorias gramaticais,
os conceptos, e logo descrebe,
sabendo que ia morrer? Teño direito
converténdose asi nun instrumeneu, allea, estranxeira, a ese saber?
to básico e fundamental". .
Calar para non berrar: "non loites
roáis por respirar, ti prnpeante,,
Da sua experiéncia profisional
porque xa está aí a tua morte. E túa,
pero coñezo,á eu e ti non".
tira que "non hai moitas línguas
que teñan .u nha gramática como
esta, coa profundidade e a va,
- len tia da de Freixeiro Mato".
verdades espidas e as
Valora en especial Ferreiro o
certeza.S: vida e rn'orte, dor. Non é
traballo do seu autor, nun esfor,
monólogo o de Pirnentel, médico,
zo que considera "monumental"
no seu "Diario de un médico de
para un proxecto no que, ao seu
guarclia", de Barco sin luces, nen o _
dicer, "se terian que ter compro,
de Isla Correyero no seu Diario de
metido as institucións pertinen,
.una enfermera: "me han elegido para
tes, que recollen nos ~eus regula,
entrar en la muerte de una niña /
mentos a abriga de elaborar
( ... )Yo comienzo a temblar porque mi
estudos corno este". Conclue
enferma me ha hecho una caricia
Manuel Ferreiro dicindo que a
sobrehumana. / su.S ojos de dolor de
Gramática da Língua Galega é un
cuatro años están terriblemente
"progreso substancial nos estuabiertos y distintos. / Tengo su mano
dos lingüísticos gramaticais .
agonizante y fría sobre mi muslo tenso
Calquer nova aportación terá
y absoluto. /Me pide a su mamá, su
que ter esta como referéncia". •
voz de agua: agua, agua. / ( ... ) Agua
y amor me pide la que muere ... " •

Ás..
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A:
de o Oxford Centre for Galician
Studies, cunha equipa formada
por Kirsty Hooper, Isabel M:m'.
cebo Portela, Manuel Puga Mo,
ruxa e Craig P21tterson. A edito~
rial Galaxia subliña outras · '
tradución~ recentes da obra de
Castelao -como a que publicou a
editorial Empúries de Barcelona,
e a versión·en aler:nán na revista
editada en Tiéveris Galicien,

•Debate
no Congreso·
sobre o pago de
·direitOS·de.autor
na·hostelería

\~

.. ; .......•.................:.......................••.............. [.

Magazin.•
Debatiuse no Congreso o Martes
13 de Febreiro a proposta do
BNG para modificar a lei de pro,
priedade intelectual. "Vénselle ·
exixindo a bares, cafetarias, res,
taurantes, hoteis, empresas de
·autobuses e incluso a outros lo,
cais comerciais que so usan fio
Man1ar Aleixanclre inaugura os Eneontros.
musical, o pago de direitos de
autor por parte de diversas enti,
dades de xestión, petición esta
que ten sido acollida e interpre,
O xúri do Prémio ''Vicente Ris,
tada de f9rma diverxente polos
das Ciéncias Sociais decidiu
co"
xulgados e tribunais", din. Na
declaralo deserto por unanimi,
sua proposta, botada abaixo polo
quince mellores discos do pasado
Echoes é o programa de folc de
dade. Reuníronse o dia 10 de
ano, segundo Echoes, que se difun,
máis audiéncia dos Estados Uni,
PP e PSOE, os nacionalistas
Febreiro os seus membros Xusto
de en máis decento cincuenta pa,
apostaban porque "non se estime
dos e as suas listas de éxito serven
Beramendi, Femando Acuña
íses. Nengun disco publicado no
de referéncia musical. Por .esta ra,
a existéncia de comunicación
Castroviejo, António Blanco,
pública pola simples.difusión
Estado acadara este posta. Os Mi,
zón, os membros de Millculoiro es,
Xosé Carlos Sierra e Carlos Le,
llculoiro xa receberon a felicitación
através dos aparatos receitores
tán satisfei~os de que o seu disco
Dirixidos aos profesores, desen, ·
ma e, ainda que recoñeceron o
das emisións ou transinisións de
da Sociedade Xeral de Autores.•
Auga de maio se situe entre os
· vólvense os dias 2 e 3 de Marzo
traballo de investigación realiza,
rádio e televisión en lugares pú,
en Poio os I Encontros de Educa,
•....•...•.............•..........•.......................••.•........•
do
nalguns orixinais apresenta,
blicos, calquer que sexa o conti,
ción Ambiental. Queren redundar
dos, condideraron que "por non
do das mesmas".•
os organizadores (concello, AS,
sideran, "ferramenta imprescin,
se cinguiren aos usos do xénero
PO, CIG e ADEGA) nunha
díbel para que o audiovisual
ensaístico ou por presentaren un
maior consciéncia meioamb~en,
tema de entidade·demasiado res~
acade a maioria de idade". •
tal entre os ensinantes, achegán,
trinxida", non obtiñan o nível
dolles novas formulacións de
requerido. O prémio está convo,
metodoloxia e contidos das cién, · cado pola Fundación Sotelo
cias ambientais. Inaugura os en,
Blanco os concellos de Castro
contras Marilar Aleixandre para
Caldelas e Allariz. •
O bairro das Telleiras acollerá
dar paso aos seminários O ·mar e
o conservatório de Ferrol, que
a costa, Os residuos, un problema
se construirá co complemento
a resolver e Enerxia e desenvolví,
dun auditório. A consellaria de
mento sostíbel. Fiz Femandez, do
Educación e o concello que
Renovou xunta directiva a
Instituto de Investigacións Mari,
Coa sua derradeira película O
Asociación Galega de Produto,
preside Xaime Bello asinarán
ñas, Xosé Veiras, coordenador
querido
Lilas, Artur Semedo re,
ras
lndependentes
(AGAPI),
re,
en breve un convénio polo que
da Federación Ecoloxista, e Ma,
cebeu en 1991 o Gran Prémio
se comprometen a reabilitar o
sultando eleito presidente Ma,
nuel Soto, presidente de ADEGA
do Cinema Portugués. Pero o
antigo 'edifício da Escola de
nuel Gómez, en substitución de
son alguns clos partiéipantes. Pa,
traballo deste artista, falecido o •
Idiomas e a construir a escola
Andrés Barbé. Gómez é direc,
ra matricularse nestes encontros,
Até o V emes 16 de Febreiro no
8 de Febreiro en Lisboa,
musical. Calcúlase que o custe
tor xeral da empresa Dygra, adi,
homologados pola consellariá de
CGAI da Coruña deserivólvese
cada á comunicación multime,
bifurcouse no teatro, a rádio e a
do conservatório será de 400
Educación pódese chamar por
. o ciclo Ger(lfao Curtas, que re,
televisión. Foron moi populares
millóns de pesetas e disporá das
día e audiovisual. T ratouse na
telefono á AS,PG, 981 278 259
calle a nova xeración de curta,
os seus programas tle humor, ca,
unidades que contempla a
asemblea o incremento da fac,
ou nos locais da CIG en Ponte,
metraxistas de Portugal na últi,
LOGSE.+
racterizados pala irreveréncia.
turación
das
produtoras,
actual,
vedra e Santiago. •
ma década. Concebida como
O mesmo que as suas fitas, des,
mente 4.500 millóns de pesetas
unha mostra itinerante que xa
de as que ridiculizou o réxime
anuais, e o aumento dos postas
percorreu as cidades portugue,
salazarista. Semedo, que tifia 77
de traballo. A n0va directiva
sas, agrupa 15 curta.S de ficción,
anos, traballou con Win Wen,
considera prioritário o
entre elas, várias de animación.
ders no filme O estado das cou~
desenvolvimento da Lei do Au,
Os salteadores, de Abi Feijó, fü,
sas. Era seguidor do Benfica,
diovisual este ano, no marco da
toria do gato e a lua, de Pedro
clube que declarou xomada de
en
cal
se
contempla
a
posta
o
Sarrazina, Entretanto, de Miguel
marcha do Consórcio, que con,
loito tras a sua morte. •
Gomes, A dívida, de Bruno de
Almeida, e Senhor] erónimo, a
primeira curtametraxe da actriz
O Xoves 15 de Febreiro Celano,
Inés de Medeiros, son alguns
va acolle a entrega do prémio de
dos traballos proxectados na
poesía "Celso Emilio Ferreiro",
Coruña.+
que convoca este concello co de
"De 'Zsweibrucken a El Ejido" é o
Vigo. Será na vila ourensá onde
título do artigo, publicado en El
se celebren os actos, que.come,
Correo Gallego, co que Miguel
zan cunha oferenda floral na
Suárez Abel ven de gañar o pré,
praza Maior. Tras un recítal po,
mio ''Xúlio Camba" de xomalis,
ético apartires de .Celso Emílio e
mo, que organiza Caixanova. Se,
do gañador do prémio, o portu,
gundo µn dos membros do xúri, .
gués Eugénio de Andrade, Maria
Víctor Freixanes, o autor escólleu
do Carmo Krukemberg avaliará
un "tema quef).te", o da
.
a sua obra. O autor galardoado
emigración partindo do conflito
tamén interven no acto.•
de El Ejido e relacionándoo coa
Galiza, que é tamén un país emi,
Tras a consecución do Goya á
grante. Colaborador habitual de
mellar banda sonora, a fita de Pa,
xomais, Suárez Abel é autor das
trícia Ferreira, Sei quen es, chega · ·
novelas Sabar a ti e Turbo, máis
ao festival de cinema español de
dunha biografía do ciclista Álvaro
Los Angeles,.que se celebra entre
Pino. O galardón está dotado con
o 23 de Febreiro e o 11 de Marzo.
un millón de pesetas. "Los nuevos
Na programación <leste festival
robinsones" de Juan Ángel Juristo
tamén se inclue a proxección de
foi merecederor do segundo pré,
Continental, de Xavier Villaverde.
mio. Ramón Baltar Veloso e Jai,
Apoiándose basic.amente no sb, os Betagarri veñen apresentar o seu últi,
Non rematan as viaxes para a pe,
mo disco á Galiza. 'Freaky Festa é o título do traballo, no que para suavi,
me Siles fixéronse co terceiro e
lícula xa que tamén participa na
- zar letras amargas e reivindicativas, imponse un ritmo contaxioso. ''Non
cuarto prémio respeitivamente.
Things de Castelao ven de ser
sección oficial do Fe5tival lnter,
hai que deixar a lo ita, pero hai que divertirse", din os membros do grupo
Ao ''Xúlio Camba" apresentáron,
publicado pala editorial galesa
nacional de Cinema de Cartage,
se, segundo os organizadores; un
basca. Os concertos galegos teñen lugar o 16 de Febreiro na sala Parrús
Planet. A tradución ao inglés da
na de Indias, que se celébra en
obra do rianxeiro realizouse des,
cento de traballos xomalísticos. •
da Coruña, o 22 na Nasa de Compostela, e o 23 na Anoeta de Vigo.•
Bogotá do 2 ao 9 de Marzo.•

• Encontros
de Educación
Ambiental
en Poio

• Queda deserto
o Prémio Vicente
Risco de Ciéncias
Sociais

• Auga de maio, loubado

· no programa dos EEUU Echoes

..

11 Manuel

• Ferrol terá
conservatório

• Curtametraxes portuguesas
noCGAI

• Suárez Abel
gaña
o Xúlio Camba
cun artigo sobre
.
.
a em1grac1on

Gómez, novo
presidente das
produtora
independent:es

•Marre
en Lisboa o actor
Artur Semedo

• Eugénio de
Andrade recolle

Celso Emílio

enCelanova

~

• Sei quen es,

nos festivais
de ·Los Angeles é
Bogotá
/

• A editorial
galesa PUinet
publica Causas
de Castelao

<.

• A festa freak de Betagarri
na Coruña, Compostela e Vigo
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conta de libros

Narrativa
funcional
Titulo: As rula de Bakunin.
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia.

Os prémios reactivaron a dinámica da narrativa galega no
2000 e, asi, ainda hoxe seguimos
vivindo baixo as coordenadas
que os derradeiros meses do ano
pasado deseñaron. Moito se ten
discutido da efectividade dos
prémios, algo que está fóra de
toda dúbida como lanzadeira publicitária e comercial, pero tamén é certo que ó ocasionalmente conlevan a dose de calidade que se lles supón. Unha literatura onde o seu Prémio da
Crítica é o máis misterioso de
todos (cando non o máis desafortunado), ten moito que refb
xionar a e te respeito. Agardan,
do que algun dia muden as tor,
nas, que a seriedade (xa nen digamos xustiza) atope expresión
e desaprezan as vellas mañas do
amiguismo (pantasma que nunca deixa de inquedar); nesa
agarda, volvamos os ellos a As
rulas, de Bakunin, merecen te do
Xll Prémio de Novela Manuel
García Barros, un dos títulos
agardados do ano, que o García
Barros xa entrou, por merecementos própios, na nómina dos
grandes prémios da Galiza.
A história que, desta vez, Antón Riveiro Coello nos propón,
é como nel vén senda habitual,
unha história atractiva, <lesas
que tocan a fibra sensíbel (pero
sen caer na sensiblería), de lon,
go percorrido, complexa e, sobre todo, moiben estruturada,
milimetricamente medida de

a

Antón Riveiro Coello.

maneira que as suas partes fiquen ben compensadas. Nest
ocasión trátase da história particular de Camilo integrada na
saga dos Doldán. desde os tempos do avó Estevo, en pleno XIX,
deica datas próximas ás actuais,
vai o tempo da história nestas
Rulas. Todo un reto para es tes
LXI cap ítulos, distribuidos en
259 páxinas, dar canta de tan,
tos acontecementos como deben ter pasado en todos eses
anos. Como elemento unitário,
un libro, encademado en coiro
de vaca, que vai pasando, xeración tras xeración, da man dun
Doldán á man doutro. Un libro
que representa tamén unha filosofía vital libertária baseada na
cultura como instrumento de liberación. Un libro que é o auténtico e verdadeiro protagonista da novela, escrito en castelán, do que de cando en vez se
van entresacando parte dunha
tráxica história amorosa. Máis
unha vez, e ao noso pesar, continuamos crendo que na república das letras debían rexer outras leis máis xustas e menos estritas, debemos advertir do peri-

b

s

'{i

go que para a literatura galega
representa a inclusión do castelán cando non é necesário oti
en cumprimento dun purismo
realista difícilmente xustificábel
nunha sociedade diglósica; se
non somos capaces · de contar
todo coas nosas palabras, non
acertamos a adiviñar para que
demos serve a nosa lingua. Repetimos, no ámbito da literatura, os espíritos debían gozar
dunha libertade plena, como o
corpo nos quer. Pero non esquezamos que toda literatura está
escrita nunha lingua que fai posíbel todo. Nada de isto diríamos se os extractos do libro encademado en
pel de vaca
non puideran
estar escritos lmposíbel
en nengunha non lembrar
outra lingua;
pero en nada O lapis do
afectaria á capinteiro,
história que só que aqui
se
.con ta o desenca,
(non
son
complemen- deante e
tárias nen in- condutor
ciden unhas da história
nas outras) se
o libro esti- é un libro e
vera escrito non un lápis.
en calquera
outra língua,
história
a
non mudaría absolutamente nada, e tampouco achega nada
novo estilisticamente (decimo-.
nóníca: declamatória, relambi- ·
da, romántica, sensibleira, efectista e afectada). Imposíbel non
lembrar O lapis do capinteiro, só
que aqui o desencadeante e
condutor da história é un libro
e non ·un lápis. Unha história
moi ben traballada, perfectamente estruturada para permitir
unha leitura cómoda e amena,
algo no que é particularmente
hábil Riveiro Coello.

·m

Sen embargo tarnén se volve in- ·
sulsa, sen cohtido, intrascendente. Parece mentira, con todas as peripécias vividas por Camilo (e os seus antepasados),
peripécias vitais e nada anecdó;t icas, que ch.eguemos a esta
conclusión; Pero así é, sobre todo nos darnos canta unha vez
rematada a leitura. Mentres lemas, a estudada estrutura .contrarresta esta impresión que pula por manifestarse. Relátanse
asuntos tan escabrosos corno
crimes, triazóns, ou mesmo incestos, ao lado doutros actos heroicos; e temporalmente o percorrido é amplísimo. Sen embargo non hai un acto, un episódio, un momento do que o
narrador queira tirar todo o partido que levan dentro. O fragmentarismo estrutura! pode ter
boa parte da culpa. E rnoito o
tempo e hai rnoitas causas que
contar que non se queren deixar
no tinteiro. Pero tampouco axuda rnoito un narrador tan políticamente correcto e frío que a
penas se ve afectado polo que
canta. Por iso a história perde
entidade. Perguntárnonos para
qué se escribiron estas Rulas e
pouco podemos engadir a que se
trata dunha história máis. E Riveiro Coello, traballando así de
ben a estrutura, tiña que aspirar
a algo rnáis, eremos.
Hai dous movementos que converx en no remate, un cara
adiante (a recuperación do li- ·
bro) e outro cara atrás (a história
dos antepasados de Camilo, .e del
mesmo deica o momento de início da história). As analepses
narrativas vense completadas
palas cartas que Camilo lle escrebe á sua defunta muller, cartas que xogan dobre función
temporal porque pertencen á actualidade pero .falan do pasado,

o

Un punto de encontro pata @s nov@s narrador@s
nas profundidades da creación e do abismo
a

b

Q

s

a
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(Pasa á páxina seguinte)

s

Máis crónicas
de Neira Vilas
Volta Xosé Neira Vilas a compilar os
seus anigos sobre ·a emigración babeo o
título Crónicas galegas de América
(Rolda segunda).
Setenta e cinco
artigas, que foron
aparecendo no
xomal El Correo
Gallego, sobre a
"histórica preséncia" dos transterrados galegas en Arxentina, Brasil, Cuba, Chile ou
Uruguai. Pepe Ruibal, Pepe Velo, Isabel Ríos, Blanco Amor, Albeni, a saga
dos Lugrís, Koki e Lorenzo Varela, son
alguns dos protagonistas que o cronista
escolle para o seu "deber" de ir
revelando feítos e conductas, nomes e
andainas que nos achegan a ese anaco
de nós mesmos, do noso povo, da nosa
nación dispersa. •

Tolémia
contempo~ánea
Algunhas das suas páxinas producen
taquicárdias. Esa é a advenéncia que
reia no último libro de Fran Alonso,
Males de cabeza, unha viaxe cara
ao lado escuro das
persoas. As enfermidades mentais
convírtense en literatura para "provocar a reflexión
sobre a depresión é
a sua ansiedade
asociada, oferecendo unha visión persoal, moderna e literária da tolémia próxima e contemporánea que a todos nos
roza". Os diferentes personaxes ideados
polo autor amasan que peno está a
loucura do ser humano e como un tratamento antidepresivo pode .rematar
con nos. En Xerais. •

As cancións
de José Afonso
Elfriede Engelmayer encarregouse de
revisar a terceira edición de Textos
e can~oes de José
Afonso, que saiu
publicada
recentemente na
edi~orial Relógio
D' Agua. Percura
Engelmayer, que
completa o traballo cronolóxico iniciado na primeira
edición de 1983 por
J.H. Santos Barros,
que, dunha vez, os L¡,100
._ . ,W
.... l ---~
textos de José Afonso, moitos deles sen
musicar, sexan considerados poesía.
Que o cantautor entre na poética .contemporánea portuguesa.•
E!
__,_.e
. __l

1%
"'

Trece anos de obra
de Dario Basso
Experimentación, orientalismo, informalismo, mestizaxe.
'
Son algunhas
das palabras que
os críticos repiten cando se ref iren á obra do
pintor Darío
Basso, ao que a
Deputación de
Pontevedra adica
un volume. Recóllense as reproducións de cadros
pintados entre
1986 e 1999 e inclúense textos de
Francisco Calvo Serraller, X. Antón
Castro e Achille Bonito, entre
outros. •

(
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(Vén da páxina anterior)

cartas que son os mellores -momentos da novela precisamente
porque o narrador agora é Camilo e el, como personaxe que é, si
se implica na história facendo
que frialdade narratoria! amorteza. Algo moi de agradecer, porque o narrador é excesivamente
calculador e inclusive exasperantemente neutro, moi cumpridor pero sen case transmitir
emoción: Tanto polo que atinxe
ao contido como á forma. Con
asépsia tal é case impo~íbel non
pensar na pobreza de recursos.
Certamente, un narrador asi quizais queira explicarse desde un
escrupuloso respeito pala história que se conta, para que nada
lle faga sombra ao contido e o
poidamos perceber en toda a sua
grandeza; claro que todo narrador, se quer non perder eficiéncia, ten a obrgia de contribuir
cos seus recursos na potenciación do comido. Por outro lado, se non lles dá temp~ abondo
· ás personaxes, mal poderemos
percibir esa grandeza.

a

r'

'

Novela de carácter realista a
engadir á lista de títulos que
versan sobre a guerra do 36.
Non é que sexa esa a única finalidade pero ten a suficiente forza e importáncia como para que
o fagamos. Que pretende reproducir unha realidade onde, se as
cous·as non foron exactamente
así, ben puideron ter sido. Obsesivamente pensada para oferecer unha leitura cómoda e sen
atrancos. Obxectivo logrado se
non ternos en canta a asépsia e
frialdade do narrador. Algo
complicado cando se trata dunha novela desta extensión, a
que máis veces aparece e,· polo
tanto, esa funcionalidade fria e
aséptica non será nada raro que
se contáxie ao leitor por moito
que este se atope totalmente
embebido polo interese da história en si. É moi positiva a
existéncia de leituras agradábeis
e cómodas, sobre todo hoxe en
dia, pero convén lembrar que,
se esa é única finalidade, pequena literatura é. +
XOSE M. EIRÉ

O enemigo
na casa

ao seu gardián. O primeiro testificará contra o seu xefe, pero ere
que o gobernó perdeu a loita
contra a droga hai tempo. O segundo négase a aceitar o que racionalmente admite.

Titulo: T raffic.

Cada unha das histórias ~arra
das ten o seu próprio ritmo e código interno: movemento da cámara, cores, tipo de planos ... Pero todo se conforma coma partes
dun mural que debuxa unha derrota dos médios habituais para
loitar contra o narcotráfico.

Intérpretes: Benicio del Toro, Tomás Mi-

llán, Michaeil Douglas, Erika Christensen e
Catherine Z. Jones.
Director: Stephen ~oderbergh.

Un xuíz (Michael Douglas) que é •
nomeado máximo responsábel da
loita antidroga nos Estados Unidos,· unha nai despreocupada
(Catherine Z.. Jones) que se atopa con que o seu rico esposo é detido por tráfico de drogas e un policía mexicano (Benicio del Toro)
que sobrevive porque coñece os
códigos da rua. Esta é, a grandes
trazos, a sinopse de Traffic. Recentemente nomeado para cinco
dos principales prémios Osear e
aplaudido no Festival de Berlín, é
este o filme norteamericano máis
~portante dos últimos anos.
Pero ademais do seu valor cinematográfico, Traffic destaca por
chamar a atención sobre dous
temas ben distintos: o xeito no
que a droga, coma problema, se
integra na sociedade actual, e a
obra do seu director, Stephen
Soderbergh.
Triunfador perante a crítica coa
sua estrea, Sexo, mentiras e fitas

de vídeo . (Sex, Lies and
Videotapes, 1989), que acadou a
palma de oro en Cannes, Soderbergh recibiu numerosas ofertas
dos grandes estudos, que buscaban conquistar ao sector de público que lles estaba a roubar o
cinema independente.

Titulo: Mar de mares. ·
Autor: Fasero.
Edita: Zouma Records.

conta de discos

el só -ainda que con moitas colaboracións-, coa sua guitarra, responsabilízase de Mar de Mares, un disco que é,
tamén, un encentro entre diferentes
xeitos de ver a música. Se ben Fasero
inclue temas tradicionais, a sua óptica
do Oceano Atlántico vai variando nos
dez temas do compacto. Só hai que es-

Festival de
Berlín, é este
o filme
norte,
americano
máis
importante
dos últimos
anos.

te no que se refire á cor: Os tons
fríos empregounos en Baixos Fondos (The underneath, 1995), os
cálidos en O rei da cuíiia (King of
the Hill, 93 ), mentres que a sensación de agóbio e o branco e negro de Kafka. (ídem, 91) se ven
reflectidos no amarelo e negro
das escenas mexicanas de Traffic.
Antes se falaba da superficie de

Traffic, os seus personaxes principais e a situación na que se
nos apresentan no filme: xente
que persegue o comércio de drogas e xente que vive del. Pero
máis no fondo, o filme fala de
cómo o Governo máis poderoso
do mundo non é quen de controlar ou acabar coa droga, xa
que esta se atopa profundamente enraizada na sua sociedade.
Ningun dos asesores do personaxe
interpretado por Douglas son
quen de darlle unha idea fresca
cando este a solicita. El mesmo é
incapaz de aceitar (primeiro) e solucionar (despois) 'OS problemas de
adicción da sua filla adolescente.
Todo é distinto en México. Os
cárteles da droga están demasiado mesturados .co poder como
para esperar que as causas se sol u e ion en por si soas. Todo o
mundo sabe o que!hai, o que pode facer ou deixar pe facer.
Coma filme coral que é, Traffic,
mostra distintas caras do mesmo
problema. Enfronta, por exemplo, ao traficante arrepentido e

O guión de Stephen Gaghan,
quen case morreu a causa da sua
adicción ás drogas, plantea incluso
que o problema non son as drogas,
senón o xeito que ten a sociedade
de enfrontarse á sua existéncia.
Non hai moralina no filme, nen
ironía ou sarcasmo. Só hai distintas realidades: o pequeno traficante, a millonária que vive do tráfico
ilegal e soña con que o seu fillo
chegue a ser un novo Tiger Woods ("e que teña a sua conta corrente"), o alto Xuíz que e reune
con expertos en droga que nunca
safron do seu bairro residencial ou
o policía chicano que se ve metido
nunha guerra de bandas e sabe que
pode morrer en calquera intre.
Cada un vive nun mundo distinto
que depende dunha realidade: os
ricos mercan aos pobres a droga
que lles axuda a evitar a sua sensación de baleiro, e os pobres máis
poderosos farán o que sexa para
controlar esa mercancía que procuran os ricos. Uns dependen dos
outros, señan ou non conscientes.
Salientar a laboura do equipo coordinado por Soderbergh. Fronte
as cámaras destacan Benicio del
Toro (Javier Rodríguez) e Tomás
Millán (Xeneral Salazar) polo lado mexicano e Michael Douglas
(Robert Wakefield) e Erika Christensen (Caroline , a filla adolescente do Xufz interpretado or
Douglas) polo dos Estados unidos. E detrás da cámara o deseño
de producción de Philip Messina
e o xa comentado guión de Stephen Gaghan.+
ANXO TENREIRO
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coitar a sua versión de Eu chorei para
entender que Fasero encadra mellor
na chamada "world music" que no
folc, que a sua proposta é mesturar o
celta co pop. Neste trabalto, gravado
na Casa de Tolos que rexenta o sinies~
tro Segundo Grandio, rodease dos seus
compañeiros de Mutenrohi, como non
da gaita de Cristina Pato, da colaboración nas letras de Cristina Barriga, dos
teclados de Juan de Dios, ex Limones,
e das secuencias de Iván Laxe, que tamén pasou polos Skornabois. +

A José Afonso
desde Múrcia

Fasero é un dos artífices dos discos de

Mutenrohi e de Cristina Pato. Agora,

A principios de este 2001 chegaba a súa reválida definitiva coma
director comercial, aínda que cun
estilo nervioso e persoal. T ratou~
se dun filme xudicial protagonizado por Julia Roberts. Interpretaba
a unha nai de bo corazón chamada Erin Brockovich que demostra
que a vontade dos bos é máis forte que o poder
dos malos. De
novo Soderbergh acada Recén
unha boa in- nomeado
terpretación
dunha estrela para cinco
de Hollywood dos
e levanta ún principales
guión defiprémios
ciente gracias
Osear
e
ao ritmo que
lle imprime aplaudido no
ao filme.

Porque Soderbergh é o responsábel total
do que se ve e
cómo se ve
nas suas fitas,
Nembargantes, a carreira <leste • xa que dirixe,
director de 38 anos, nado en Baleva a cámara
tan Rouge (Louisiana) tardou
(ba!xo o seumoitos anos en chegar ao grande
dónimo de
público. En concreto foi cando
Peter
Anxuntou a Jennifer López e Geordrews) e realige Clooney en Un romance peri- • za ou colabora
goso (Out of sight, 1998), coména montaxe das mesmas.
dia sofisticada con escusa argumental de roubos e persecucións.
Chegou entón o tumo de T raffic,
O seu estilo áxil e moderno criaonde emprega moitos dos recurba un ambiente no que respiraba
sos estilísticos que foi ensaiando
unha história bastante tópica.
nas anteriores fitas. Especialmen-

1

Prop?stas de Fasero

Quaid e Catherine Z. Jones nunha escena da película.

Título: Cantigas de Mayo.
Autor: Vários.

Edita: Centro Cultural Ceutí.

No mes de Maio do 2000 celebrouse na
cidade de Ceutí, en Múrcia, a 1ª Mostra
de Canción de Autor. Agora edítase o recopilatório da mostra co titulo Cantigas
de Mayo, unha homenaxe ao por¡ugués

José Afonso, ao que a organización considera "un dos grandes mestres da canción de todos os tempos". lnscribíronse
rnáis de douscentos cantautores de todo
o Estado para participar nesta edición.
Doce foron os finalistas incluídos no
compacto, do que se editaron quince
mil cópias. Fermin Romero con Tras el
tempora~ Darío Moreira, con ¿Namarariase o Sol da Terra?, Ainda con Noiturnio do adoescente morto, La casa del conde con Cuanto tanto, e Jesus Cutillas
con Ropa interior' son alguns dos cantautores seleccionados na mostra. Amaia
Zubiría fo¡ a artista convidada, da que se
inclue o tema Maria.+

Caxigueiro:
dez anos
contra
a hixiene
cultural

artes polo de Caxigueiro. Amostra, que durante o mes de Febreiro estará no vello Hospital da Caridade de Ferrol, rebautizado agora como Centro Torrente Ballester, está plantexada polo própio
artista como unha revisión da sua
obra dos anos noventa, é dicer,
da sua faceta máis plástica; ocasión na que o artista venceu certa
timidez e déixanos ver por vez
primeira algunhas pinturas que fixo cando coceu a serie Europa e.

Autor: Caxigueiro.
Lugar: Centro Torrente Ballester, Ferro!.
Datas: Febreiro.

Até comezos dos noventa Caxigueiro era un creador apegado ás
formas e aos materiais cerámicos
e é neses momentos cando decide, sen perder esa orixe na textura do barro, no refractário e
no gusto polo .acabado da peza,
camiñar por roteiros menos vinculados a unha concepción artesanal do obxecto artístico.

Se vinte anos non é nada (e sesenta tampouco, di agora Nacha
Guevara), dez son dabondo para
poder analisar ou facer revisión
dun quefacer, neste caso do quefacer artístico de Daniel del Río
Rubal, coñecido no mundo das

(Pasa á páxma seguinte)

..,
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(Vén da páxina anterior)

Pode parecer sorprendente ( ou
non, pero esta análise non a irnos
facer agora aquí) como nun país
coma o noso, cunha forre e variada tradición cerámica, os artistas
non foran ao encentro do barro,
como si ten acontecido e con
moita dignidade con outros materiais tradicionais como a madeira e, sobre todo, co granito, material este cargado de reminiscéncias míticas e
telúricas. E
nesta auséncia da cerámi- Unha das
ca nas artes
caracterísplásticas non
debemos es- ticas da
quecer o va- obra de
lor de trans- Caxigueiro
formación do
barro e a refe, é o discurso
réncia de que narrativo
moitos artis- coque
tas universais
acudiron ao envolve
encentro da as pezas.
cerámica para
realizar al,
gunhas das suas contribucións ou
aportacións ao mundo da plástica Esta dignificación ou preocu,
pación por experimentar co barro
e coas formas cerámicas empezou
aquí nos anoo oitenta da man de
M~ Xosé Diaz, con Xavier T oubes, Paparolo e co propio Cax.i,
gueiro, sen esquecer outras aportacións como as de Elena Colmeiro ou as de Manolo Facal.
Pois ben, Caxigueiro medra neste
mundo vinculado ás formas, rna,
térias e cultura cerámica, para ir
evoluindo cara a formas máis próprias nas que a peza con vive xa
cunha mensaxe, cunha montaxe
máis escenográfica no camiño das
instalacións e das intervencións
no espácio e cunha impronta moi
poética. Unha das características
da obra de Caxigueiro é o discurso
narrativo co que envolve as pezas.
Toda a ua obra é froito dunha re-

N 2 8. Nadal de 2000. De balde.
Dirixe: Irene García.
Edita: Consellaria de Médio Ambiente.

Esta revista infantil coma con moitas seccións diferentes, todas elas pensadas para
o entretemento dos roáis novos. Maria
Xosé López, Tánia González e Uxia Rivera escriben un conto de Nadal. No apar,
tado de Detectives verdes, os alunos do Coléxio Neira
Vilas de
Gondomar
relatan a
vidadun
rio. Mariquiña
Chaparretas explica como
construír
un terrário que permita
analizar o xeito de vida dos vermes. Esta
mesma "megaestrela" dá conta da história
dos gatos. Ademais, inclúense dados sobre novidades cinematográficas e literárias. t

Da série Xeogrofias.

nesta última série, a palabra, a
palabra poética, antecede á plasmación matérica da idea, noutras acompáñao. Porque tamén
hai que dicilo, Caxigueiro expresa as suas ideas non só por médio
da materialidade obxectual, senón tamén por médio da palabra
escrita, da poesía e da pintura,
todos elementos dunha mesma
expresividade, partes dunha linguaxe moi singular.

flexión sobre problemas que acontecen na sociedade moderna, e
eses · problemas son denunciados
ou reflexionados desde a creación
plástica. Así ternos séries como
Guerreiros, na que o artista fai unha denúncia do militarismo ou un
canto antimilitarista; Europa: terapia. puntual, unha reflexión sobre
a pluralidade que tanto costa recoñecer e denúncia do uniforrnismo galopante; lingua.xe da memória, que fa.la do compromiso do artista na defensa da cultura plural e
diversa e foi a sua resposta á queima da biblioteca Gazi Husrev Beg
de Saraievo e os libros queimados
son como as tumbas da memória;
o Bosque das auséncias, unha den úncia da barbárie que leva á
destrución e aniquilamento, unha metáfora da marte; ou Xeografias, "as xeografias elexidas
polos desalmados/dormen indefensas/e soñan con fragas/onde
medre o sentido comun". E aqui,

Os princípios estéticos de Caxigueiro camiñan sempre por unha
sirnplicidade minimalista que
contrasta coa carga expresiva coa
que dota as suas obras; pasan por
un traballar serapre en séries e
sobre conceptos ou ideas determinadas até darlle expresividade
e forma, séries que pode revisar
ao longo do tempo; por utilizar
materiais industriais aos que lle
dá ás veces unha textura frienta,
á que contrapón a calidez do pa-

pel, da pintura, da escrita; por ter
presente a idea do oprimido, do
que sofre, fronte ao opresor, ao
que fai sufrir; e, tamén, por non
renunciar a unha inquietude social, sabendo que a arte non vai
parar a barbárie. O resultado é
unha obra lograda, orixinal e moi
persoal, feita por un artista preocupado por anovar as formas e
por traballar sempre dentro das
novas linguaxes plásticas e dunha tradición para chegar a unha
integración sen sustitucións.
Vendo a sua obra destes dez últi,
mos anos podemos dicer que este
caxigo tense desenvolvido con
forza e que estamos <liante dun
creador completo, orixinal e que
camiña despreocupándose das
modas. Por iso, quizais, a sua obra
non foi este ano a Arco nen está
nos fondos do CGAC. •
MANUEL VIL.AR

FRANCISCO ANT. VIDAL

O prodixioso arrecendo de santa Leonor
Dentro dun m escaso tcremos á
primav ra chamand á porta. O
cquin ci marcará comezo da
e tación das flores, pero a natureza, que non deixa nada dun día
para outro, xa vai preparando o
camiño; primeiro crecen os días,
e os paxariños bailan, namóranse
e preparan os seus niños; a capa
xeada da terra comeza a temperar
e exhalar o fresco olor da natureza viva gardada dentro de si.
A sabedoría popular sabe que a
marte non remata tras a rudeza
do inverno, e as festas agrícolas
aqueloutras dos relixiosos romanos, do rapto de Proserpina e o
consecuente enfado da súa nai,
Ceres, negándose a permitir a
vida sobre a terra mentres non
lle fose devolta a súa filla, ou
aqueloutra do rito da fecundidade chamada das "Lupercais", para festexar, precisamente, ao inminente agromo tras o inverno,
e que dá paso, no día vintedous,
á festa das "Carítides" cando os
~-----~--------------- - -

-

d votos romanos celebraban,
precisamente, que venceran ao
inclemente inverno e seguían
vivos. Ningunha perdeu vixencia nin culto a través dos tempos, como moito cambiaron de
santo pero non de remaría.
Nesta data, porque a casualidade
asf o quixo, no convento benedictino de Castro, en Portugal, .
nun ano que non recollen as haxiografias, finou unha relixiosa
chamada Leonor, fílla da nobre
familia de Correia, quen preferiu
abandonar as comodidades do
pazo natal para adicarse por enteiro a venerar a Cristo na recollida soidade dunha freiría.
Polo seu desmedido amor a Xesús, a Q.oa monxiña chegou a renunciar a todo alimento agás o
mesmísimo corpo do seu amado:
a "Hostia consagrada". Pero a
pesar de ser alimento divino o
único que ela tomaba, non por
iso deixaba de ser escaso, e o

corpo, que non entende de sentimentos relixiosos, non tardou
en amosar as consecuencias
dunha deficiente alimentación,
manifestada en forma da enfermidade da pel e alucinacións,
nas que a devota muller cría ver
ao. seu ama.d o amosándolle as
marabillas da outra vidá:
A garganta, desacostumada a sentir o paso do -alimanto, obstruiuse
de tal maneira que nin sequer lle
permitía o paso das palabras; e
como era de supoñer, a exacerba~
da beatitude ·da freira non tardou
en poñela nos brazos da morte.
Nesa santa hora, na que a monxa dos Correia emprendeu o camiño da gloria tanto tempo
perseguida, manifestouse a versión cristiá da antiga celebración romana das Carítides. Du,
rante o tempo no que o seu carpo estivo exposto para ser ·velado, as velas e cirios que alumaban .o cadaleito arderon sen

·-·-~-
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consumirse, como se fose a súa
intención anunciar, con tal
prodixio, que a vida, así como
non acaba tras o inverno, tampouco acaba coa morte.
A santidade de Leonor era indudable para as súas compañeiras,
pero, por se os de fóra do convento dubidaban da súa pureza,
aínda se reservaba outro prodixio para cando o seu corpo fose
esquecido, moitos anos máis tarde, cando se decidiu sacar os seus
restos do sepulcro que ocupaba,
para enterrar a outra monxa.
Ao abrir a lápida, da santa sepultura emanou un gorentoso
arrecendo, como unha advertencia, despois de tantos anos,
de que a pesar de todo, tras esa
vida o corpo non fica condenado á podremia, e igual que tras a
morte do inverno a semente
volve florecer coa luz da primavera, tamén .o corpo dos crentes
agarda a súa renacencia. •

--~---------

Intres
N 2 38. Xaneiro de 2001. De balde.
Diñxen: Chus Femández e Carme Mexuto.
Ed"da: Instituto de Ensino Secundário de Melide.

Moitos temas achan o seu sítio neste volume, que quere sér plataforma de
difusión dos traballos dos alunas
.
melidár)s.
r~:Y]~¡;a~~~ Rosa _Mato
apresenta o
seu relato
Os trasnos

da bufanda
vermella,
premiado
no concurso
"Femández
del
Riego".
Os alunas
de Cultura Clásica
de 4 2 de
ESO relatan a história das olimpiadas e as
diferéncias entre as de Grécia e as modernas. Maria Salgado lembra as meigas. Miguel Rodríguez fala do osíxeno e Rocío
Gosenje fai unha defensa da fala galega. t

Golfiño
N º 10. Nadal de 2000. Prezo 900 pta.
Dirixe: Miguel Vázquez Freire.
Edita: Xerais.

Miguel Vázquez Freire é o encarregado
de escribir un conto di-minutb, nesta
ocasión adicado a unha imigrante africana que chega a Europa nunha miserábel
balsa. Manuel Cortés fala de vellos cantos dos pais, tan coñecidos para os
nenos. Ilustran Beatriz Prado e Marta
Riera, respectivamente. Na sección de
fotorama, a protagonista é a reposteria
de Nadal. Nos traballos de banda deseñada participan os habituais Fausto !sorna, Pepe Carreiro, Fran
Bueno, Manel Cráneo,
Norberto
Femández,
Miguel Robledo,
Ferreiro,
André Meixide e Xaquin Marin. Glória
Sánchez
· · compón
un poema
ilustrado por
Paulo Outeiro. Os reporteiros Maria,
Laura, Xabier e Eloi, do coléxio de Moeche, entrevistan a Fran. •
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O nacionalismo balear foi medrando paseniño até chegar
ao governo insular, como foi
o camiño percorrido?
O partido leva 25 anos desde a·
sua fundación e desde aquela
definímonos igual, como nacionalistas, ecoloxistas_e c;!e esquerdas. A ·defensa do território. foi tamén un dos peares da nosa acción política, como base da sociedade e como valor a preservar
para as xeracións futuras. Comezamos loitando contra dos abusos urbanísticos que se foron co. metendo e fixemos un labor de
pedagoxia para concienciar ao
povo de que era necesário pór
freo á presión urbanística. Defendiamos e defendemos a xustiza
social, a igualdade de oportunidades e os valores de esquerda
e moitas veces fornes incomprendidos e atacados por outros
partidos de ámbito estatal, que
nos trataron como se fosemos
descamisados primeiro e lago case como terroristas. Tivemos que
facer un labor persoal achegándonos á xente para que nos
apoiara cas.e de .un en un. Agora
estamos nun momento moi positivo, porque a aceitazón social foi
aumentando ano a ano e por vez
primeira estamos governando e
ternos representación en todas
as institucións das baleares, en
coalición con outros partidos, pero nos órgaos de poder. Ternos
aproximadamente un 40% dos
concellos e 30 alcaldias, cuotas
de poder no goverrio e no Consello Insular de Mallorca.
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como Paisos Cataláns ou como entidades diferenciadas
con bases culturais comúns?

M·aíiá Antónia Vadell

.

.

'E m'oi difícil conseguir ·que nos voltemos
1

unir os·Pa'1'sos Catalán$'
eC>- PAULA CASTRO

Transcorridos 25 anos da sua constitución o Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista
(PSM-EN} celebra ó se aniversário no governo insular de c,oalición. Maria Antónia Vadell, vicepresidenta do Consell ¡ lnsul~r e conselleira de Cultura polo ·PSM-EN, analisa a situación do ·nacionalismo balear e as/suas relacións co nacionalismo catalán e valenciá.

Como canalizan as suas demandas na UE?

-

Língua e cultura foron tamén
· eixo das -suas demandas nacionalistas.

•1
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A recuperaciól'l da cultura tradicional foi básica, porque estaba minusvalorada, sobre todo, polos intentos uniformizadores do estado
espanol. Tratábase como algo de
terceira arde e nesto incluo tamén
á língua. O catalán tivo caseque
resucitar, porque se usaba cor:no
língua doméstica e non como língua de prestíxio. Afortunadamente, lago de moitos anos de loita,
cada vez máis xente foi asubmindo que somos un país cuns valores que hai que coidar e fomentar.

Manteñen boas relacións co
nacionalismo catalán. En que
se basean?
As relacións son moi boas porque
compartimos unha língua e unha
cultura. A poténcia de Catalunya
serviu ademais para reforzar as
nosas reivindicacións e que a própria Catalunya fose o trinque da
nasa cultura, porque a cultura xerada en Mallorca ten unhas limita-

No estado español ternos circunscripción única e simplesmente polo número de habitantes que ten
Mallorca non podemos obter un
deputado por nós mesmos asi
que non nos queda máis remédio
que buscamos aliados que nos representen. De feíto se participamos na reunión do lntergrupo é
porque tomos convidados polo eurodeputado que nos representa,
Caries Gasoliba, de Convergéncia
Democrática de Catalunya. Sentímonos marxinados nese sentido e
non estamos dacordo en absoluto
con ese sistema. Perdimos capacidade de autogovemo porque as
autonomías ternos competéncias
exclusivas en matérias como agricultura, por exemplo, pero a nível
europeu estase negociando a política agrícola entre os estados.
Nós non podemos decidir que política agraria queremos para a nosa comunidade e ternos que canalizalo todo, mesmo as axudas,
através de Madrid.

Como se poderia solventas
ese problema de representación?

A. PANARO

cións non só xeográficas senón
tamén de povoación. Hai tres
anos puxemos en marcha, como
experiéncia, un convénio de intercámbi0 que funcionou moi ben. É
un espazo físico que chamamos
Espai Imagen e alí pódese atopar
toda a producción literária e audiovisual que se produz en Baleares. Criamos tamén outro espazo
para proxectar as actividades cul-

m»mm
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Ternos unha personalidade própria pero, sen dúbida, o vencello
cultural con Catalunya e Valéncia
existe. Aspir?tmos, tanto os partidos cataláns como o PSM-EN,
ao autogoverno e unha vez acadado xa se decidirá o que pasa.
O que ocorre é que as unidades
administrativas e políticas están
moi definidas actualmente e é
moi difícil que se poida conseguir, logo de acadar unha independéncia administrativa e política, que nos voltemos unir de forma diferente a como está a estrutura territorial do estado.

Unna crise ~an~eira. sanitaria ealimentaria sen ~rece~entes oeshoroa as aaministrncións
euro~eas. fn Galicia tomou fo-rma corno a HB oetectaaa en aez rases ne vacún. A
res~osta. aemnfianrn social e estocaaa aornínistrntíva á carne. un sector que en
Galicia ~arece verse aaocaoo á reconversión. Un ~rnolema que só terá solución alon~o
~rozo, meoiante unna fonoa revisión nas ~olítícas a~ro~anoeirns. Para enxer~ar otema
en tona a súa com~lexiaa~e. TfMPOS ofrece unna ~anorárnica onoe se anoroa a lon~a
rnstra ne oes~ro~ásitns traoucioos como tona rns~osta na aaminístración autonómica;~
.un cauro oetallaoo coa versión científica; o oosquexo na ~olítica a~rícola que
oesencaom o~rnolema e. unna minuciosa aescricián ªº sector ~anoeiro ~ale~o e na
carne cos natos máís actualizaoós.

turais próprias de Mallorca, fanse
intercámbios, exposicións colectivas con mozos cataláns e balears, a filmoteca da Generalitat cedéu nos as suas películas para
que as poidamos utilizar. No Consell ternos o arquivo de lmaxe e
Son e os fundos antigos cedidos
polos seus proprietários están
sendo restaurados polos laboratóri os da Generalitat e tacemos

mesmo coproducións teatrais. Hai
moi boa relación tamén canto a
cesión de información e asesoramento. Con Valéncia a relación
non é tan estreita porque o governo non está polo labor. Sen embargo, si ternos moi boa relación
co Bloc Nacionalista Valenciá, pero é a nível de partidos.

Esas relacións estabelécense

Demandamos un cámbio político
na estrutura de Europa para que
o Parlamento europeu poda ser
elixido directamente polos pavos.
Polo momento, nen Maastrich
nen a Conferéncia de Niza arreglaron nada. Cremas que Europa
ten que criar a sua própria Constitución para que as nacións tañan a sua própria representación .
Este momento de reforma institucional seria o ideal para pór en
marcha ese cámbio. Non é doado, tendo en canta os intereses
dos estados-nación, pero hai que
ser optimista. Os partidos nacionalistas somos minoritários
pero representamos a moita xente e debemos presionar para propiciar ese recoñecimento. •

CARTAABrnTA ílUN XORNAllSTA. Unna revisión nos límites no ~a~el no oirector
xeral fos meoios ne comunicación ~úolicos tralos recentes acontecementos ne
intromisión soore alineraaoe ae inlormacián en Telemaorio eTVf-GaJicia. Memais,
omanifesto emitioo ~olos reaactores ~~ tRTVG onae aemanoan otrnslaao ó
Parlamento a ~otestaoe ne aesi~nacián e me no airector xeral ao ente.

CAFÉ CON LETRAS. Novo es~acio ~ara a reflexión oaixo a lorma ne ter!ulia
literaria. coa lín ne mostrar ooe~ate mol nas últimas nmaaoes 00 mercano efüorial.
enllevistas

,literatura en Galicia. [usKaai eCataluña a través ae tres exitosas ~lumas:
pfR[ GIMtrnRrn. ANJH lrnTXUNDI, lUl~A tA~rno.
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. ' sas. Non estou conforme coa vida que ~emata na morte, na agonia. Fotografío a relidade e a cámara dá a Ímaxe, unha imaxe '
pesimista".
Antón T ovar afirma qúe tardou
en facerse comunista. Quédalle a
imaxe da infáncia de cando foi
visitar á cadea a Carrillo, o seu
profesor de Matemáticas que non
apareceu nas aulas ao comezo do
curso do 36. Carrillo chorou
diante dos seus al unos e T ovar
non/ entendeu o delicto do mestre. "Tardei en facerme de esquerdas. N.on me enteraba de nada. Estiven ano e meio nos xesuitas cheo de terror e coa morte do
meu pai tiven que vir para buscar .
un pedazo
pan para a farnília
xa que era o meior dos oito irmáns. T erminei por facer unha
oposición a contadores de Facenda do Estado. Lentamente aparece esa conciéncia a través dos
exemplos, poño por caso, da vida
de António Machado, homes
que eran de esquerdas e non
aqueles canallas que fusilaban".

!
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'Xa non teño neceSidade de e'sCfébet~
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ANTÓN TOVAR ( RAlRlZ DE YEIGA,

MO

1921) XA NON ESCREBE PERO ESPERA

POEMÁRIO CADAVER ADIADO, DEPOSITA::·

VER EN BREVE PUBLICAbAS AS MEMÓRIAS
ENTREGADAS HAl TEMPO EN ÜALAXIA E

DO EN EDICIÓNS DO CASTRO. DI QUE
NON PODE ESCREBER E QUE ESTÁ ·MESMO

QUE LEVARÁN POR TÍTULO DIARIO iNTI-

INCAPACITADO PARA POÑER EN PAPEL

DUN

VELLO

A t la de Antón T var é pesimi ta. N ingun term mellor para definilo e el concorda coa
apreciación. "A infáncia é un
ngano delici
pero pouco a
p uco a vida convérte e nun r sári de de grácias" afirma, nunha das suas múltiples frases que
levan sempre á mesma parte, a
equiparar a vida cunha traxédia
contínua. O poeta nunca celebraria o n acemento dun neno.
Compartida, pola contra, aquel
rito medieval búlgaro no que,
cando viña un novo ser ao mundo, os viciños do lugar prendian
unha fogueira, facian arredor dela unha cadea humana e choraban sen parar pola dar que lle
esperaba á criatura. Antón Tovar repite .o conto e mesmo dá a
impresión de que el choraria até
polo seu próprio nacemento.

claro. Transparente e comunicativ como, para el, ten que ser a
poesía. Autor de poemários como Arredores, O vento no teu colo, El tren y las cosas ou Calados
esconxuros e do memorial Diario
sen datas, deu por pechada a sua
conta de libros. "Os títulos son
un retrato do que vivin. Quen
queira pode coñecer a miña vida
a través dos distintos libros .
Non podes sair do teu mundo,
do mundo que fixeron para ti ou
que ti fas para destruirte. Por
exemplo, eu contaba coa marte,
pero sempre pensaba na morte
prévia miña. Nun conto meu a
T ucha -a sua muller- contempla a miña morte na cama e ela
non morre nunca. E ela morreu
cunha grande agonia'.', afirma
T ovar nunha conversa na que
T ucha aparece a cada pouco.

De T ovar tense dito que os seus
libros son reflexo da sua vida.
Abofé que é certo. Pescudar nos
seus poemários signifi~a atoparse
cun autor desacougado, transparente, torturado por temas como
a liberdade ou a relixión e fondamente comprometido co ideário comunista. El vai ainda máis
alá. Di que, no caso de someterse a unha ~erápia psicoanalítica,
levaría todos os seus libros para
seren estudados. Ali está el tan

"Non teño necesidade algunha
de escreber poesía. Non me veñen as palabras desde o 9·de Febreiro do 2000 no que Tucha
ingresou no sanatório. Levo me. ses· recebendo paus moi grandes,
coiteladas, e logo asimilandoas.
Considérome incapacitado para
escreber, xa está .todo dito", explica o poeta que un dia afirmara que só escreberia ·cando sentise esa necesidade. Ainda se pergunta T ovar como Yalente foi

REVOLTADO,

E O

TODÓ o

~

~iE~ SOFRl~~~~O~·:'POR

VECES,

Tov AR. sE~TÍu~E 'iiE ilsioü rn_o :E MA!--TRAT Aqb ~E - ccirpÁ QUE 0-s SEU$
POEMÁRIOS.,.TERIAN MJ;J-LOR SORTE SE NON
LEVASEN O SEU NOME· IMPRESp NA CAPA.

quen de continuar escrebendo
ás portas da morte.

Aquel Deus canalla
Non é preciso moito tempo de
conversa para confirmar aquilo
que o escritor tiña xa dito: que,
en re'alidade, o que el sempre
quixo é ser filósofo. Sáelle nas
leituras, nas reflexións, no pensamento continuo. "Queria ordear as ideas, son poeta ao meu
pesar. Atopei de rapaz exemplos
poéticos tan formidábeis como
Rosalia ou Curros e foi cando
me fixen poeta. la a biblioteca
de Risco para que me prestara libros galegas e portugueses", afirma, e sae á lus unha das figuras
máis importantes na sua formadón na cidade de Ourense onde
vive e onde residiu case toda a
sua vida.
Na biogr?fia de Antón Tovar
ocupan un lugar privilexiado as
suas crises relixiosas. Polo que el
mesmo conta, tiveron que ser
feroces. Como resolveu o con- .
flicto? "Termina por resolverse
porque noh ~e pode coexistir
cun ser qm~ é un canalla. Ese canalla evidentemente non existe". A forma radical q~e tivo de
extirpar a Deus da sua vida non
tira para que desconfie asimes-

moda posibilidade da liberdade.
A marxe de manobra é mínima.
"Agora· son indiferente á relixión, vou pola miña conta pero
ainda teño medo". Medo, de
que? "Do infemo e desas cousas.
T eñen un sistema especial, moi
fácil. Métencho de pequeno e
logo xa é imposíbel sacalo".
Non escrebe pero le de seguido.
Ás veces, bota un ollo a sua própria obra, títulos que se amorean
por riba da mesa. "Hai poesía
boa e outra non tante. Tempos
de poesia afortunados como foron en castelán El tren y las cosas, ou en galego Calados esconxuros". Poeta fora das modas, é
precisamente en Ca"lados escónxuros (1980) onde Tovar fai de
forma máis patente o alegato
político que ainda mantén: "E
resulta que son revolucionário,
perdoen". Revolta que volve introducir no
título das memórias que conta
ver en breve publicadas en Galaxia, onde as depositou hai xa
uns seis anos e das que apenas se
lembra, a non ser ese fragmento
sobre o Rei que lle indicaron
qu~ sacase. Diario íntimo. dun vello revoltadt>. "Porque son revo-:
lucionário, un revolcado que está contra a maior parte das cou-

Entra no Partido C6munista no
1967, participando na célula da
ourensá libraría T aneo na que
traballaba un par de hor;,is ao
dia, desp\)iS de que o botaran de
Facenda cun expediente de xubilación anticipada. "Habia que
ter coidado. Escribin tres ou catre veces para A voz do pobo pero
a misión era repartir propaganda
polos portais e as ruas. T ucha viña conmigo e era ela ás veces a
que repartía. T amén levabamos
ao noso can Líster ..Foi unha etapa bonita. Por esta casa desfilaron persoas das que nen sabíamos os seus nomes. Viñan fuxitivos que durmian aqu.i e logo
marchaban e volvian aparecer
outros" relata Tovar. Sen embargo, no 1977 co partido legalizaao, o escritor non se achega a recóller o seu carnet. "Fun, en cer~
ta maneira, perseguido literariamente por Méndez Ferrin e os '
membros da UPO. Pensaron
que, como estaba en T aneo era
do PC e tampouco lles faltaba
razón. Pero, por outra parte, o
PC galega era español e non se
preocupaba polas cousas de Galiza. Eu quería galeguizar o partido
e eles eran indiferentes .. Xa nen
collin o cqmet". Pero continua
sendo comunista? "Continuo,
pero non hai onde pausar. Non
hai xa un país comunista, remataron e eu non entendo por que
ocorreu. Teño libros pero sigo
sen comprender que pasou de
Gorbachov para acá".
Perseguido. Antón Baltar sentiuse perseguido en numerosas
ocasións da sua vida. Concluiu,
despois de várias experiéncias,
en que seria aconsellábel que os
poemários non levasen o nome
do autor na capa. "Fun maltratado literariamente. O feíto de ser
do PC, amigo de Risco e ter escrito en castelán case a metade
da obra descalificoume. Se os libros non fosen firmados tal vez
teria tido máis. sorte". En Cadáver adiado, o poemário que escrebeu hai uns dous anos e ainda non está publicado, o tema é
a morte e a enfermidade. Adícallo a Tucha, sempre viva ..Toma
para título un verso de Ricardo
Reis que repite de corrido: "Cadáveres adiados que procrian".
Que procrian? "Máis cadáveres
adiados e asi vai a roda do mundo. Non hai e~peranza".t
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Os hórreos na máquina do tempo
Un libro compara o seu estado actual co de hai cincuenta anos
9C>P.B.

..

Está e unha viaxe de ida e volta.
Un profesor universitário chega
a Galiza en 1957 e dá conta fo,
tográfica de todas e cada unha
das tipoloxias dos hórreos gafe,
gos. Canastros, palleiras, ca,
baceiros enchen o fardel dun
investigador que tardará ver
publicada a sua obra 14 anos.
A aquel roteiro repítese agora
e o resultado é ben distinto.
Entre os anos 1957 e 1958 o dou,
tor Martínez Herrero, un profe,
sor universitário uruguaio de ori,
xe galega, percorre o país co áni,
mo de elaborar un estudo sobre o
hórreo. Será no ano 1979 cando
a Fundación Pedro Barrié de La
Maza decida sacar a lus esta in, ·
vestigación que, através dunha
inxente cantidade de imaxes da
época, abarca todos os motivos
do hórreo. Desde o estúdio hist&
rico da introdución do millo en
Galiza e a difusión do cultivo ao
rexistro das zonas de expansión.

(i

A reedición que oferece agora a
Fundación, unha vez esgotada a
primeira e co tamén co título El
Hórreo Gallego, respeita escrupu,
losamente os textos do doutor
Martínez Herrero, pero ten o
valor engadido de recoller o re,
sultado da peripécia histórica e
estética pola que pasou cada un,
ha das pezas ou conxunto.

·O xogo que aponta este volume
é sinxelo. Responder, através
das fotografias en cor de -Juan
Rodríguez, á pergunta: que foi
daqueles hórreos que sementa,
ban o país nos anos cincuenta?
A .e scrita de Martínez Herrero
constitue un traballo entnográfi,
coque informa ao leitor das ne,
cesidades e funcións que cobrian
e desenvolvían os canastros, da
sua adaptación ao méio, as de,
nominacións e a sua história.
Agora, aos seu carón, a reporta,
xe gráfica de Rodríguez informa
de restauracións agarimosas, pe,
ro tamén da desafortunada fu,
sión con bloques e uralitas e in,
cluso perdas irrecuperábéis.

magnitude, dá conta a recupera,
ción da que presumen os de San
Xoán de Poio, Camota, Louri,
zán, Vilaboa, Santa Cristina de
Cobres, Bauzas ou Mañufe.
Martínez Herrero fotografiou os
hórreos cheos de millo ou pata,
cas. Era o retrato dunha socieda,

nalgun caso o património chegou
a desaparecer. Dilapidouse o es,
plendor de conxuntos como os
de Pedre (Cerdedo), os da ribeira
do Mendo, en Betanzos ou o de
canastros como o de O Burgo (A
Coruña). Outros como o de Val,
caide saudan o novo século co
cart.az de "Véndese". •

de rural que desde os sesen ta en ,
trou en crise. Médio século des,
po is n on é es trano ver farolas
colocadas sobre o canastro ou os
cabos de lus e teléfono enredan,
do coa sua estrutura.
Aquelas vellas madeiras cuidadas
perderon forza co paso tempo e

·µ~t ' f~ta razón a Ferrin para criticar a TVG pero Dra,
·:, ;\Jt ' gó, <;oa st¡ta observación, puña de novo de manifes-e~ ·. to un de.5interese que non deixa de ser claramente

Exemplos hai a esgalla. Destaca o
estado actual do grupo de hórre,
os de Bomalle e de Betanzos, que
co tempo semella que gañaron
en estima. No correron a mesma
sorte qtie os de Combarro, os de
Redondela,- nun tempo apegados
á costa e agora acubillados entre
edifícios de grande altura.

· ·/

Polos que non semella que tam,
pouco pasara o tempo é polos de
Vilardono en Malpica, ou outros
retratado por Martínez Herrero
e redescubertos por Juan Rodrí,
guez en Ordes ou Valga.
Da revalorización dalguns canas,
tros, pola sua peculiariedade ou

político. Pódese estar producindo na Galiza a me,
llor das líterat:urcis que, en Madrid, continuarian
sen eñteirarse. E por iso que non traducen a fe,
rrin. A outra cara podémola ver, de novo como
exemplo, na programación desta pasada emana
do Clube Faro de Vigo, xomal do que é colunista
Méndez Ferrin. O dia 12 oferecianos unha confe,
réncia de Maruja T arres, apresentada como Pre;
mio Planeta 2000. Para o tnércores 14 está prevista
a charla do Prémio Nadal 200C Femando Marias
e da finalista, Lola Beccaria. Ambo· actos están
patrocinados pola Consellaria de Cultura, Comu,
Qicación Social e Turismo. Ainda ningun escritor
gálego tivo a sorte de facer honra do seu prémios
~- (fynha ~nferéncia individual neste foro. Ben po,
aerián reclamarlle os cartas a Pérez Vareta. +
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Eu tamén fon coas vacas
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sexo, a muller e o crego
Xosé Chao Rego

amén fun coas vacas
Afonso Eiré
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Casarriba
Eulóxio R. Ruibal.

A NOSA TERRA.

Caza.de actrices
para a primeira produción teatral de N ordesia
Levará ao cenário a obra de .Ro,
berto ,Salgueiro gafiadora do Pré,
mio Alvaro Cunqueiro do 2000

dentia ou Bernanrdq de*mpla,
do que foi Prémio Alvaro
Cunqueiro no ano 2000. A
obra estrearase a princípios de
Outubro deste ano, coincidin,
do coa edición editorial da
mesma.

Ten unha dilatada experiéncia
no campo musical e agora aposta
por abrir o seu abano de activida,
des ao teatro. Nordesia, empresa
adicada desde o ano 1996 á pro,
moción e produción cultural, CO'
meza un novo periplo, o teatral,
cunha obra de Roberto Salgueiro.
Trát~se

da peza Eliana en ar,

Q

8 N°ME8

Por este motivo Nordesia Produ,
ei6ns convoca unhas probas para
a selección de tres actrices de
reparto. A selección comezará o
Luns 19 de Febreiro e remata o
Xoves 22.

D0 8

Unha pequena sinópse adianta
o contido da cibra. Bernardo,
impenitente buscador de amor,
procura n:os corpos de todas as
doncelas de Verona aquilo que
desperte a sua frialdade, que lle
faga estarrecer de amor. Para iso
segue as normas de conducta re,
latadas por Aldiano de Bromura
no seu Tratado Matemático do
Amor.

ser posuida por Bernardo. :Para
iso faise cos serviros dunha reco,
ñecida horticultora afoccioada á
leitura, que deberá aprender re,
tórica, gramática, ademais de in,
terpretación "ao estilo inglés".
Entre a xove parella, unha vella
nórdica, farta de ver as suas na,
bizas pisoteadas por Bernardo
cada-vez que sae· pola noite na
procura de amor, xorde imperti,
naí, decidida a rematar co e:xpó,
lio das suas verduras.+

Eliana é doncela afogada en
quenturas e arde en desexos de

FrCC1óN
1. A MAN DOS EAlÑOS-:- - ~

Manuel Rivas ·
Xerais

2'. As RULAS DE-iB-A*ÜNIN
Antón Riveiro-Coello- -

,Galaxia
3.ÉBORA
X.C. Caneiro
Xerais

- -

4. Eu TAMÉN FUN COAS
VACAS DE-RAPAZ --=-

Afonso Eiré
Espiran>Aaior

5. QUEN FAGA VOAR

LDcAJ2E8

ReíNúñezXerais
CÉSAR VARELA .

ÑoN frCC1óN

A .Porta Faxeira

l. ÜS CASTROS GALEGOS
Xulio Carballo Arce.o

lo Brasil ternos escoitado moi,
tas veces a palabra faxineira ao
falarmos da señora que fai a
limpeza ou mesmo á criada da
casa.

Interpretar os antigos nomes
dunha cidade medieval que
nen Santiago, é mergullarse
nas fonduras do tempo e traer á
tona os xeitos de vida daquelas
recuadas idades.

Sempre se nos pareceron moito
as duas palabras: a galega faxeira
e a portuguesa faxineira, mais
que relación poderia haber entre
o nome da luminosa porta san,
tiaguesa e o oficio de servir nun,
ha casa? Ainda nos confundía
máis a palabra escoitada nos
cuarteis ao nomearse toque de
faxina cando se chamaba á tr9pa
para comer.

Porta de Fajaris, asi reza nos ve,
llos pergameus o nome dunha

das entradas da cidade que le,
vaba directo ao Vicus Fagarium,
nome que non podemos menos
que relacionar coa Rua Faja do
bairro vello de Cangas do Mo,
rrazo. Nunca ternos lido nen
escoitado unha exglicacíón ca,
bal ao ~espeito do significado
deste nome.

A chave de toda a cuestión aca,
bóunola dando unha leirura his,
tórica sobre o cerco que os Ter,
cios de Flandes fixeron sobre a
fortaleza da hoxe tan soada cicla,
de de Maastricht.

No noso método do estudo dos
topónimos sempre nos dá moito
bon resultado o uso da nosa
"Portugal Connection". A nosa
comun lfngua e a nosa parella
. história e sociedade son sempre
fonte de bons indfcios.
Nas -nosas pasadas andanzas po,

S

U

Describía o cronista español do
feíto, como estaba a terra do

B

S

C

contorno enlamada e por tanto
non podían abrirse paso os ca,
rros e demais impedimenta mili,
tar. Para enxugar o terreno e Pº'
der pasar comezaron os zapado,
res militares a deitar fajina e de,
pois colocar táboas por onde xa
puderon transitar os cabales, ca,
ñóns e demais aparellaxe.
Coa palabra fajina describía o
cronista militar nen máis nen
menos que os feixes de leña, que
deitados en lugares alagados ou
terras de moita !entura fainos
enxoitos e capaces de ser atrave,
sados por cima. Aí foi onde se
nos acendeu a luz capaz de ex,
plicar todo.
A faxineira brasileira era nas
suas orixes a muller que tíña
por encomenda ter acesa a la,
reira ou fogón da casa e tiña
por tanto que acarrexar os fei,
xes ou fajariis que deron no me
ao seu oficio.

·R

E

B

A fajina do cuartel era pois a
cociña ou lar; tocar a fajina era
como .chamar ao manxadoiro e
á quentura, ou sexa ao fogón
aceso.
Agora fica claro como a nosa
Port Faxeira sería o ponto da
cidade por onde os labregos
traerían nos carros o combustí,
bel que µiantiña acesas as la,
reiras santiaguesas, estes feixes
de leña que os camponeses
pousarían no viciño Vicus Fa,
garium ou Rúa dos Feixes, que
non dubidamos en ubicar no
que hoxe é o viciño aparca,
mento instalado entre o Insti,
ruto Rosalía Castro e a Comi,
saria de Polícia e que ainda
ahoxe os santiagueses chaman
O Campo da Leña.

A Nasa Terra

2. ANTROPOWXIA
DEGALICIA
Mariño Ferro

Xerais

3. Ü

SEXO, A MULLER
EO -CREGO
Xosé Chao Rego

Espiral Maior

4. A GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA DE

MARIO DE LANGULW
Antonio Téllez
A Nasa Terra

5. ATTAC CONTRA
ADITADURA
DOS MERCADERES
Vários autores

Laiovento

Na Pontevedra antiga ternos a .
fermosa Praza da Leña cum,
prindo a mesma fogareira fon,
ción.+
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Nome .................................. Apelidos .................................... --- ...... .

Cód. Postal .............. n•••••»> ...... n º Tel'éfono ....

.............. .. .... ..... .... ............. ... Enderezo ................. u...... ·············u•···

Povoación ····--·~·························· N.LF. ·º·········'"···········-··· .. ···~····& .. .
Província ···········-· ············· ............ Pafs .............................

H

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

u

aLSY.bso_Jjejóns_Rara o Estado españot

Suscrébome a A Nasa. Te"a por un ano/semestre ao prezó de:~
O Gallz.a/Estado/Portugal 9.000 ptalano 4.500 ptalsemestra.
O Europa 11 .000 pta.
O América e resto do mundo 14.000 pta.

b) Para o resto do mundO

d Xiro intemaoionat a rome de A Nasa Tena, Apdo. 1.371 Vigo.
O Cheque bancário adxunto.
O Visa.

Pagamento domiciliado

Banco/Caixa de Aforras
·Conta ou Libreta ._
I __________I
Titular ............................. "... "·~·~ ..

._I_.__..a..---...1 o:J
a. . . . ., . . . . .

f. . . .......___....._.....__..__......_....__...._,.__,.

~·, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,: . . . . . . . . . . ,.

•«•.~ .....

/JI' .

Povoación .... •H•• ···· .................... .... Província ............................................ .
Séivanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta. os recibos que ao meu
nome ne sexan apresentados por Promoclóns CuJturals Galegas S.A. (A Nosa íerra).

Oata

Atentamente (Sinatura)

Pagamento con car o ao meu cartón de crédito

Data da caducidade do cartón (ímprescíndíbel) ·~u••••••••n~u·•·•·••H•••··•••H•••·••n•••···

Nome do titular ......................

n

••••••
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Luís T osar ten a sua história
no teatro galego antes de ser "o
xuíz de Portozás".

ANC

sonaxe e entras a rodar. É moi
difícil construir un personaxe
cinco minutos antes da filmación. No teatro realmente traballas, antes e despois de estrear.

Son de Lugo, ali empecei rio .
campo do audiovisual. N un princípio facia videos con Xurxo Coira. Despois, emigramos todos a
Santiago con excusas várias, a
miña era a carreira de História.
Estiven ·tres anos matriculado e
aprobei tres asignaturas. Comecei
a asistir a clases hai dez anos no
taller de teatro "Alecrín", no que
impartían Xoán Cejudo ou Maria
BOuzas, entte outros. Conseguin
os primeíros traballos, apadriñado
por xente como Quico Cadaval e
Vítor Mosqueira. Comezaba ta- ·
mén a sua andaina a NASA, e
montabamos números para as Ultranoites. Pero D meu debut oficial foi na obra Squash, de Ernesto Caballeró, que interpretaban a
compañ.ia de Maria Bauzas e Maria Pujalte, dirixida por Cadaval.
Posteriormente chamáronme do
Centro Dramático e participei en
catro montaxes. Tras un traballo
con Ollomol T ranvi.a, deixei o escenário até hoxe.

Humor de café-bar
Mentres se emitia Mareas Vivas, vostede actuaba polas noites nun espectáculo de humor
cos Magical Brothers. Notaba
o tirón da série?
Notábase moito para ben e para
mal. Boa parte do público acudía ao espectáculo porque sabia
que actuaba o "xuiz de Portozás", cando o traballo era totalmente diferente ao que eu facia
na televisión. Se actuabamos en
cafés ou bares, o público era novo e podía sintonizar, pero se iamos aos concellos, corríase a voz
de que o espectáculo era do de
Mareas Vivas, e podía ser un caos. A xente maior non en tendia
que o xuiz de Portozás fixera o
paiaso. A min góstame alternar
ainda que sexa de natureza máis
cómica que dramática. Magical
Brothers serv iume de terápia.

E Mareas Vivas cruzouse no seu
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camiño, con outros actores que
levaban traballando moitos anos
no teatro sen seren populares.

Cales son os riscos que se lle
pasaron pola cabeza cando decide ser actor?

A xente cando te ve na televisión pensa que apareces da nada. Escoitas moitos comentários
sobre que sorte tiveches!

Decidino moi novo, aos dezanove anos sabia que queria adicarme p. ser actor. Pensei "son novo,
pode pasarme o mesmo que en
calquera outra profesión". Estou
acostumado aos altos e baixos.
Continuo tendo moita ilusión,
por iso vou deixando os traballos
a medias, para non cansar. A miñ a situación ideal é poder vivir
en Galiza e sair só para traballar.

gaíi

Vivir e traballar aqui?

bre
rari

Que lle proporcionou a vostede
o papel de xuíz de Portozás?
Un coche! Xa en sério, o de Mareas Vivas foi moi complicado
para lnin desde o princípio. A
rodaxe da primeira tanda de episódios coincidiu coa de Flores de
otro mundo, a película de Iciar
Bollaín. En mes e médio tiven
que gravar a miña parte en Mareas Vivas para poder marchar a
rodar a película. Todo estivo
concentrado e non quería perder
nengunha das duas oportunidades. Mareas Vivas foi un proxecto moi interesante, pero, como
todas as séries, esgótase a fórmula. Recoñezo que me aburro axiña. Chega un momento no que
te perguntas "sigo facendo o
mesmo ou me arrisco e quedp
momentaneamente sen traballo,
a ver que pasa". E, entón, comezaron-xurdir papeis no cine.

É dicer, a vostede chámao lciar
Bollaín cando ainda non é un
personaxe televisivo.
Xa se estaban facendo probas pero
non se estaba a emitir. O reparto
de Mareas Vivas tardou tempo en
estar determinado. Ao princípio
Xosé Ramón Gayoso, de Luar, estaba no proxecto, ia interpretar o
papel do xuíz. De feito, eu tiña
asignado outro personaxe, non o
protagonista. Cando Gayoso ren unc iou, Reixa propúxomo a
min. Houbo que reformular a idad e do resto dos personaxes e
conseguiuse un reparto xoven.
Xente que traballaba pero non era
coñecida. A audiéncia decatouse
de que hai bos actores en Galiza.
De calquer xeito, que o personaxe
fora herdado, que tivera sido deseñado para outra persoa, fixo que
actuara como alguén de máis idade ca que eu tiña. Funcionou porque houbo un marxe de adaptación, de flexibilidade.
Excepto en Flores de otro mun-

Voz Noticias

Luís Tosar

'Prefiro abandoar un personaxe
antes que fartarme del'
-0- A. ESTÉVEZ

REPRESENTA XUNTO A PEPÓN NIETO A OBRA L A CENA DE LOS IDIOT AS EN M ADRID DESDE HA! TRES SEMANAS. PERO Luís T OSAA SINTE MORRIÑA E NON DESCARTA PROPOR A SUA SUBSTITUCIÓN NA PEZA PARA RETORNAR A COMPOSTELA. No VERÁN TEN PREVISTO PARTICIPAR NA RODAXE DE Ü LAPlS DO CARPINTEIRO, QUE VAI DIRIXIR ANTÓN REIXA. TEN GANAS DUN PAPEL PROTAGONISTA NO CINE TRAS OS

Eu, que sempre estiven metido
no allo, vexo moi complicada a
situación do teatro independente. Cada vez está máis centralizado e o Centro Dramático continua coa sua política de cidades, de fastidiar as prazas ás outras compañías. Asi que o que
resta é montar espectáculo de
pequeno formato para poder
movelos por cafés. Faise por nece si d ade. Compafí.ias com
Ollomol Tranvia que, non hai
tanto, tiñan oito actores, agora
e tán a facer pezas c n d u .
No caso do cine, tes que sair. En
Galiza fanse, como moito, dua
película ao ano e non e tam
trabapando nelas os actores galegas. E cine de coprodución, non
se roda en galega, non hai temática galega. Os guións son importados, e os papeis protagon istas
lévanos o utros. Para os galegas
rese rvan pape is peq uen iños.
Mesmo algunhas fitas gravan un
par de escenas aquí para xustificar a subvención da Xunta.

ÉXITOS DOS SEUS SECUNDÁRIOS EN CELOS, FLORES DE OTRO MUNDO E LEO . CON VINTENOVE ANOS, O
ACTOR DE LUGO, QUE ABANDOOU MAREAS

VN AS,

SÉRIE NA QUE SE FIXO POPULAR COMO " o XUIZ DE

PORTOZÁS", NON SE DECANTA NEN POLO CINE NEN POLO TEATRO, SENON, COMO DI, "POR NON ME CANSAR" .

do, os seus papeis no cine, ainda que importantes, non deixan
de ser secundários. Non ten
ganas de ser protagonista?

Espero rodar no verán con Antón Reixa O lo.pis do carpinteiro,
na que vou ter un papel protagonista. Xa me apetece. Durante o
pasado ano fixen cinco películ!IS
e,. en todas, era secundário. Non
é o feito de non ser protagonista
o que molest a, senón percibir
que te chaman para resolver.

T eño ganas. Despois de traballar
en Leo, o seu director, José Luís
Borau púxose a escreber un
gui ón no -qu e teñ o un papel _
protagonista. Non sei se o proCine ou teatro?
xecto chegara a ser real, porque
Borau ten moitos problemas para
que lle produzan as suas películas
N on teño unha postura radical

sobre o que prefiro. Xeralmente_
cando levo moito tempo facendo televisión, quera facer cine
ou teatro. Antes de La cena de
los idiotas, tiña gañas de facer teatro, poder madurar un persona- ·
xe , polo menos un mes. É algo
que non podes facer no cin e ,
porque non hai ensaios. Dos directores cos que tratei, só lciar
Bollaín realiza un traballo prévio á rodaxe . Por norma ch ámante, fas unha leitutra do per-

Por último, están marcados os
actores polo seu aspecto físico
como as actrices?
Evidentemente non podo facer
de galán, en Mareas Vivas achegábame porque levaba traxe. Non
son Eduardo Noriega. Os meus
papeis non se caracterizan n en
por ser guapos, nen por ser feos.
Pero recoñezo que o meu físico,
pola cara, palas cellas, adáptase
ben a un personaxe duro físicamente, a un currante ou a un pailán. Coido que teño un aspecto
moi normal, sen estridéncias. •
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O exemplo de Joaquín Seijo e a súa dona
Quizaves algún raro lector distes
exemplos, ao ler o precedente
anaco, terase interrogado men-.
talmente sobre quen foi Joaquín
Seijo, a quen sustituiu uns cantos días Borobó, como adolescente profesor de Hist_oria, na
Academia Xelmírez, ·a única vegada na que iste ensinou algo na
súa vida. Pra explicarlle quen
era, si lle interesa ao lector interrogativo, empezarei por dicir o
motivo polo que Seijo foi susti.tuido, interinamente, por min.
onsistía en que Joaquín estaba naqueles días no curso 1935/1936, opositando
á auxiliaría de Historia Moderna
e Contemporánea, na Facultade
de Filosofia e Letras compostelán. Acabara esta carreira no curso anterior, que a estudara compatibilizándoa coa de Ciencia
que cur aba a mesmo tempo, na
respectiva Faculrade. Ambas brilantemente, e coma xa se licenciara en Dereito cando tiña somentes dezaoito anos, acumulaba
unha sabiduría universitaria sen
par na Minerva galega.

C

Estudaba eu no curso seguinte ao
dil, pero naquela pequena Facultade, de tan escasos recursos max istrais, coincidíamos asistindo
ás mesmas cátedras, e empecei a
gozar da amistade do estudante
do Ferrol, que nises días tiña ben
gañada fama de ser a maior lumbrera da vella Universidade Literaria ... agás os catedráticos que
ainda lucían. Así coma en simpatía e agudeza, ninguén superaba á súa cornpañeira de curso,
Daría a irmá deSebastián, quen
xa erviron aquí de exemplo.

• Os

TALENTOS FERROLÁNS.

Tifia corno contrincante Joaquín eijo naquela op ición a
utro ferr Lan : Gonzalo T rrente Ball ter, que e licenciara xa ante na Facultade, e viña
dende a ciclad d artamental,
hicránd ·e d pr stfxi intelectual d Santiag Mont r Díaz,
en cuxa órbita p lítica semellaba in crito ni e m es preludiai da Gu rra Plu cuancivil.
Tamén eij experimentara uns
día a atracción da volúbei
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ideas de Montéro, e cando publicou iste Unidad, fugaz órgano
galega das JONS, Joaquín, sumido no seu despiste de precoz sabio distraido, incluso o reparteu
no xardín do claustro.
Mais naquela fervenza de talentos
ferroláns, que son os máis caletrantes que eú sempre estimei, a
presencia dunha muller intelixentísima, Concha Castroviejo, desbaratou semellante plataforma.
Chegou algo serodiamente á Universidade, porque mentras viviu o
seu pai, don Amando, catedrático
de Economía e Facenda, anque lle
dou unha e merada educación,
negouse a que as súas fillas, cursaran siquera bacharelato.
Concha, polo seu irmán Xosé
María, participaba da íntima
amistade de Santiago Montero,
cando entrou na Faculrade. Pero
coñocéu a Joaquín e namoráronse. O afastamento dos talentos ferro láns foi a consecuéncia
natural. Seijo ingresóu nas Xuvéntudes Sociaüstas Unificadas,
e ao pouco tempo substiuiu nas
de Santiago, coma secretario xeral, a Comesaña, o futuro protagonista de O lapis· do carpinteiro,
que cumpría seu mandato.

• UNHA OPOSICIÓN POLITlUDA. De resultas cliso, nas oposicións a Auxiliaría, na Faculrade,
Seijo viña ser o candidato da esquerda, e Torrente o de Montero
Díaz e do Decano, D. Ciriaco Pérez Bustamente e demais triada
de catedráticos que tanto valirnento alcanzarian no franquismo. Malia que tamén opositaba,
coma reserva, o irmán Pepito. de
Don Ciriaco, que lago sería mutilado de guerra e presidente da Diputación de Santander.

T

orrente expoñía mellar e
con mái aplomo. Seijo, de
t mperamento moi nervio' de locía o eu ólido saber,
coa úa atropellada exposición.
A praza levo una Gonzalo Torrente, e o estudantes ainda da
FUE maxinamos que se cometera unha inxu tiza con J oaquín . Ao chegar o verán este
marchou a Madrid, coma tantos

Attac contra
a ditadura
~ dos mercados
Bemard Cassen,
Liem Hóang-Ngoc e
Pierre-André Imbert
( coordenadores)
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outros xa coñecidos intelectuais galegas, .co fin de participar nos históricos cursiños pra
encargados de curso no Bachare lato. Alí, na "ciudad de los
más turbios siniestros presentidos" (que cantaba Rafael Alberti) sorprendeunos o alzarnento, chamado axiña, dispensando, glorioso Movimento Nacional.

• Os

ARTILLEROS DA FETE •

Fixo sesenta e catro anos, a meados de xaneiro, estábamos unha serán de vivac, en Valde.morillo, os artilleiros da batería hispano-italiana da XI Brigada
t:%macional que uns díai¡ denantes, tirando a cero, pararan as
tropas franquistas ante as ~apias
do Pardo. De pronto sacounos
da nosa modorra a chegada, nun
coche, de dous comandantes
que viñan a inspeccionar a batería. Un deles era Joaqiiín Seijo.

ln-

A sorpresa milla foi, lóxicamente, de moito calibre. Cando menos do sete e ·medio que·era o
das pezas da nasa batería. Non
vía a Seijo dende que il se fora a
opositar a Madrid, e eu de bolsei ro á Universidade Internacional de Verán. Naquel rnédio·
ano corréramos inesperadas e diferentes aventuras. As de Joaquín máis importantes que as
miñas. Non lle dou tempo a
contarmas porque marchou de
seguida, anque advertíndome
que me levaría con il.

8

ucedía que os dous comandantes viñan a reorganizar
a artillería daquela zona da
Sera do Guadarrarna, establecendo unha comandancia no
Escorial; na que quedóu de segundo xefe Seijo, e onde fumos
destinados os artilleiros da segunda promoé:ión da FETE que
serví'ramos na citada barbería.
Pasei a ser o sarg~nto Levi (redactor de Estímulo, do que tratou, C. R. Fer en A prehistoria de
Borobó) e asesor do Maior Seijo
naquel? reorganización. Fixemos entón unha ducia de capitáns e tenentes de Artillería
dunha sentada.

mandante Salinas (o que se sublevara en Jaca, con Ferrnín Galán), foi a rnellor canteira de xefes de artillería roja. Caberfame
lembrar as fazañas dos lego meus
inesquencibeis xefes e amigos
Adot, Portuorido, Valdés, Montagut ... , en Brunete e no Ebro.
• ¿ONDE E.5TÁ JOAQUÍN? Fun de permiso con Seíjo a Valencia,
na primavera de 1937. Ao che.gar fopouse na Universidade,
convertida en oficinas do Ministerio de Instrucción Pública, cun
teíegrarna de Concha Cª5troviejo pra seu mozo, no que lle pedía
_ que fora a vela Burd~os. Res- ,
pendéulle Seijo que viñera ela a
Valerrcia, e Concha chegóu ao
día se'guinte. ¿Onde está Joaquín?
preguntoume ao verme a min
primeiro ao baixar do tren.· Ca-'
saron aos poucos días, polo dvil,
senda eú testigo da voda, e saín
con eles e co chófer Jirnénez, de
viaxe de noivos, a Valencia e
Murcia. Foi, polo tanto, a viaxe
m:áis pintoresca da miña vida.

a

Cando regresamos ao Escorial,
esperaba a Seijo a arde de incorporarse á Escala de Artillería,
que dirixía o xa tenente coronel
Salinas, coma xefe de estudos
dela. En Valencia estivera falando cliso co héroe de Jaca, a quen
acompañaba sempre, sen dicir
palabra, unha rapaciña loura, irmá dun querido condiscípulo .
noso que supervivía na zona nacional. Alcumábana, á noviña
beldade; "a esfinxe de Salinas".

D

ende que se marchóu de
Estímulo (pois chamabámoslle ao fogar da Comandancia, co mesmo nome que ao
órgnao da Artillería da III División) non volvín ver xamáis ao
sapientísirno estudante que o cierno das batallas levouno por outro
camiño moi diferente ao que parecía marcado pra el: de catedrático de Matemátics sublimes, ou de
Filosofía da Historia, ou da Historia do Dereito. Pois perdemos un
polígrafo en cernes, ao disparatarse no frente a súa conducta abstemia e cabal, alicerce de seu saber.

• Os QUE POIDERON SER. Sería pois, Seijo, o mellar exemplo
Joaquín Seijo ganara as estrelas
de Maior, ou Comandante, na_ dos galegas que poideron ser
protagonistas da nosa historia
- columna Mangada; na que se
alistou nos primeiros días da . · que nunca foi; e que ~ causa da
Pluscuancivil, desapareceron no
contenda, con outros profesores
exilio de México (onde Joaquín
e estudantes de Ciencias e de
malviviu) ou de Venezuela (onCar·r eiras Especiais, coma Arde morreu), casi no anonimato.
quitectura, que sabían moita
Sen que coupera acordarse dil, e
matemátiqi. Eran cursillistas a
diles, ao conmemorar aos máis
maioría daqueles e afiliáranse a
ilustres dos transte~rados, que
Federación de T raballadores de
Enseñanza, que caira xa en · non sementes foron todos pontevedreses. Coma iste ferrolano
mans estalinistas_. O intrépido e
de extraordmario ·e frustado taorixinal tenente coronel Manlento, ou a súa dona santiaguesa,
gada que ao frente da sua coConcha Castroviejo,· que retorlumna, cortou o avance en Nanou do exilio pra ·trocarse, a mivalperal de Pinares das forzas
ña beira en La Noche, nunha
facciosas , topara nos mozos da
xornalista excepcional e logo,
FETE uns excelentes oficiais pra
na prensa mardrileña, na mellar
a súa endeble artilleria. Era moi
crítica literaria. E tamén na nodoado os que levaran sobresainvelista de Los que se fueron. Alte en ciencias exactas, dirixir
gúns pra sempre, corno seu hoperfectamente a puntería dos
me, o meu "malogrado e cultísicañóns vermellos. Aquela venmo condiscípulo na paz, e contureira oficialidade de Mangada,
militilón na guerra.•
instruida tácticamente polo co-

Xosé
GómezAlén

(

'Cómpre investigar a
história sócio-- laboral
do·franquismo'
Obras ·relacionadas co meu traballo. O franquismo. Visións e
balances -un libro que recolle as.
actas dun congreso que sobre
este tema se celebrou en Alicante-, o último número da revista Ayer, sobre o Republicanismo, que edita a Asociación de

Historia Contemporánea de EspaA responsabilidad.e do artista

ña,

de Jean Clair, director do Museu Picasso de París, e Estrutura
Económica de Galiza de Leiceaga e Femández Prieto.
Que recomenda ler?

O franquismo. Visións e balance5;
porque é fai uñha radiografía das
investigacións que sobre o tema
se están a facer no Estado e A

responsabilidade do artista.
A Fundación 1 O de' Marzo co,
mezou a editar a revista Dez M,
cales son os seus obxectivos?

En· Galiza hai revistas de reflexión pero con contidos moi diversificados. Quixemos cobrir o
valeiro que existía a respeito da
história social. Dez M quer servir como canle para que os investigadores coñezan os traballos sobre história contemporánea que se realizan no Estado.
Por outro lado, tarnén quer oferecerlle ao profesorado a posibilidade de porse ao dia .
Están a preparar o terceiro nú,
mero. ·

Vai estar adicado ao movimento
obreiro. A idea é facer monográficos a respeito de diferentes temas e facer xirar sobre eles as diferentes seccións.
Que liñas de investigación bota
en falta?

O meu marco temporal de investigación é o franquisrno ·e
desta época case non existen
traballos sobre história sócio-laboral. En Catalunya, existen
grupos de traballo específicos
que investigan os diferentes aspectos do franquismo. Aqui, as
liñas de investigación da universidade limítanse ao aspecto
político e agrário. +
Historiador. Vigo, 1945.
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Cbega Pan e rosas, de Loach
Os amantes do cinema que non
renúncia ao compromiso.deben
estar atentos ás carteleiras das
salas galegas. Esta semana chega
a Galiza Pan .e rosas, o último
filme do británico Ken Loach.
Conta a .história dun grupo de ·

imigrantes chicanos nos Estados
Unidos-que conseguen
organizarse nun sindicato para
reclamar os seus direitos.
Tal e como pintan as causas,
pode deixar de exibirse
· rapidarp.ente. +

• PÁXINAS COORDENADAS POR·EVA MONIENEGRO PIÑEIRO •

......... .. .. ........... ......... ............. •·.............. ' ........... .... .
·

~plo

progama
musical o da
sala
coruñesa
Mardigras
con Flow,
Stiff Marvel,
Cosecha
Roja
(á direita),
Dismal
ou Gabriel
Encinar.
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• EXPOSICIÓNS

EsPAZO E N ATUREZA
As obras de Emilia Salgueiro están na galeria Pardo Bazán, até o 2 de Marzo.

A Branca Rosa. Os piratas

ALÍNGUA
DAS BOLBORETAS
Mostra fotográfica sobre a
rodaxe desta fita na vila,
na Casa da Cultura.

Os RENOVADORES
A colección de arte de
Caixa Galicia estará na Sala
de Exposición desta fundación até o 15 de Abril

VARELA
Colga a sua pintura na Fábrica.

Lonxe de amor do ama'r do pai;
lonxe do amor do esposo, namorada do amor de Morgan, amor do
namoramento de Drake . Finalmente doncela nen para un nen
para o outro, porque Neptuno
vai-na converter en serea para

PABLO IGLESIAS
No Quiosque Afonso até o
Domingo 18, recolle os
momentos máis significativos da vida deste ferrolano
asi coma do movimento
obreiro na Galiza.

Ba,iona
• EXPOSICIÓNS

Camhre

OVALMIÑOR ...
... nos albores do século, mostra fotográfica que podemos
coñecer na Casa do Concello, até o 19 deste mes.

• EXPOSICIÓNS

O Barco

cores 21, Doktor Mabuse

der spieler: 2 Infemo -menchen der z:eit /O doutor Ma-

Municipal . .

buse: 2. Infemo -un xogo
contemporáneo, (Frizt Lang.
Alemaña 1922) con rótulos
en galego; o Xoves 22, Solaris (Andrei Tarkovski.
URSS, 1972) subtítulos en
castelán. Máis información
na http://www.cgai.org.

A Coruña

• CONFERÉNCIAS

•CINEMA

FRANCISCO bE GOYA
Ciclo organizado pola Fundaci6n P. Barrié .que pretende
analisar a traxectória desta
imponan°te figura da história .
da arte española. Este Xoves
15, Mujeres en el diván:
majas y marquesas, por
Francisco Calvo Serraller; e
o Xoves 22 As pinturas negras, das que falará, Alfonso
E. Pérez Sánchez. As 20:00,
na Fundación Barrié.

CERTAME DE FOTOS
Luís KsAoo
As obras participantes na
III edición deste certame
encontran-se na Biblioteca

• EXPOSICIÓNS

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

Bueu
• EXPOSICIÓNS

c.

MARIA
REBOREDA
Mostra pictórica na sala
Amalia Domínguez Bua, até
o Domingo 18.

Burela
•TEATRO
SOÑOS DUN SEDUTOR
Da man de Talia teatro subirá ás táboas da Casa da
Cultura o Venres 16.

Cámhados
• EXPOSICIÓNS
FORMS OF THOUGHT
Estará exposta, até o 1 de
Marzo, na galeria Borrón 4.
•T~ATRO

PEDRO E O LOBO
Cenificada por Tres Globos o Domingo 18 na So-

ciedade Cultural.

GERA<;ÁO CURTAS
O CGAI, en colaboración
coa Agencia da Curta Metragem, proxecta este ciclo
de producións portuguesas
dos 90 cun nutrido programa, sempre das 2 O: 15 en
°<liante: O Xoves 15 poderemos ver -9 (1997, Rita Nu·nes), Parabéns (1997, Joao
Pedro Rodrigues), Entre·
tanto ( 1999, \ __Miguel
• EXPOSICIÓNS
Gomes) e As Ter~~ da bailapina gorda (1999, J.
MATALOBOS
Waltz) . O Venres 16 proTen unha mo.stra tilulada A
xectaran-se Cinemaamor
Perversión do Espectáculo/
(Jacinto Lucas Pires, 1999),
Fábricas, na que mostra o
Estoria dlJ gato e da Lua
seu profundo coñecimento
(Pedro Serracina, 1995),
do debuxo e a infografia,
Senhor Jerorúnw (Ines Meunido a unha longa expedeiros, 1998), O . Prego
riéncia no terreo· da ilustra(Joao Maia, 1997) e A Divición e do cartelismo. lnvesda (Bruno de Almeida,
1992), con subtítulos en ga- . tiga a sua realidade roáis próxima e ·cotiá incorporando o
lego. As fitas do ciclo de
mundo das máquinas e dos
Ciéncia ficción europea. que se
xornais as suas criacións.
van proxectar son, o Martes
Até o 27,
biblioteca mu20 Doktor Mabuse der spienicipal M . González Garcés.
ler: 1, Der grosse spieler
-ein bü z:er z:eit / O doutor
LAURA BERGANTIÑOS
Mabuse: 1 o grande xogador
Mostra as suas pinturas no
- un retrato da nosa época
Casino do Atántico até o
(Fritz Lang. Alemaña 1922)
Mércores 28.
con rótulos en galego; o Mé-

na

ATERRA
VISTA DESDE O CEO
Fotografías de Yann Art·
hus-Bertrand que estarán
até o Domingo 18 na Estación Marítima..
ISABEL PINTAOO
Ten unha mostra no Cámpus
de Elviña até o Domingo 18.
CONSUELO LIÑEIRÁ
Expón o seu traballo até o Domingo 18 no Pazo MuniciJxil.

to no que se produce o asen-

tamento e difusión explica a
diversidade de manifustacións
e a distinta evolución.

PALAVRAS PARA UN PAÍS
Da editorial Galaxia, organizada con motivo do seu 50
aniversário, na que se recollen todo tipo de documentos relacionado.s co pasado e
presente da editorial e que
permete, tamén, botar unha
ollada á evolución da sociedade e cultura galega nestes
últimoo 50 anos. Fotografías,
cartas, informes da censura,
cartaces, livros, etc. oferecen-nos unha visión desta
época, durante este mes.

- As BÁGOAS
EsPAZO E NATUREZA
DES. PEDRO ...
As obras de Emilia Salgueiro
... na pintura española do Séestán na galeriaPardo Bazán.
culo de Ouro, no Museu de
Belas Artes. (Zalaeta s/n), séCALROS SILVAR
rie de cadros coa iconografia
O noso colaborador ten
das bágoas de S. Pedro desunha mostra, até finais de
pois de negar a Xesus. Entre
mes, titulada Botandall Huoutras, pódense contemplar
mor na sede da A.C. Aleobras de Luis de Morales, El
xandre Bóveda (Linares RiGreco, José de Ribera, Franvas 49), na que podemos
cisco Collantes, Diego Vecontemplar unha escolma
lázquez, Bartolomé E. Muridas suas criacións huinorfs,
llo e algun anónimo flamenticas dos últimos 25 anos.
co. Ate o 25 de Febreiro.
. ARTE ROMÁNICA NA
GALlZA E PORTUGAL
•MÚSICA
Dentro da colaboración entre
a Fundaci6n Barrié e a FundaFLOw
ci6n Calouste Gulbenkian de
Estarán este Xoves 15 a parLisboa, poderemos contemtir das 22 horas no Mardigras.
plar, na: sede da Fundación
Entrada única por 800 pta. á
Barrié até o 20 de Maio, esta
venda en 33 Special, Noni's,
interesante mostra sobre o roPortobello e Mardigras.
mánico, que tivo un estraord inário desenvolvimento,
STIFF MARVEL
tanto no noso país como no
Esta banda vai dar un conviciño, dando un conxunto , certo en vivo no Mardigras
escepcional de construcións,
(Travesa da Torre 8) o
esculturas, manuscritos ilumiVenres 16. Cenário que tanados e pezas de orfebreria, se
mén serve para os concertos
ben, a disparidade do contex-

sempre xamais: a Branca Rosa serea do mar azul. Comédia romántica da maQ. de Teatro do Morcego que poderemos ver cenificada
o Sábado 1 7 na Casa da Cultura
do BARCO; e o Domingo 18 na
Casa da Cultura de CARIÑO. t

de Cosecha roja, o Venres
17; Disinal, o Venres 23; e
Gabriel Encinar, o Sábado
24. Máis información na
http://mardigras.8k.com.

NEK
En concerto o Venres 16
no Coliseu..
Novos INTÉRPRETES
A quinta edición desee ciclo dá-lle a oportunidade a
un amplo grupo de novos
valores musicais de se iniciar no mundo da alta interpretación. O Luns 19 ás
20:30, Eva Sart:at:aviciute á
frauta, acompañada por Karolis Bibeinis ao piano, van
tocar pezas de Bach, Mozart, Prokofiev e Poulenc.
Na Fundación Pedro Barrié.
A VOZ HUMANA
Ciclo que permite escoitar voces solistas entre os finalistas
de recoñecidos concursos de
canto. O Martes 20 ás 20-.30 a
contralto. Marina Pardo
acompañada ao piano por
Kennedy Moretti interprerarán canta~ e obras barrocas e

aísicas de ~ Handel,
Battista Pergolesi, Vivaldi,
Bach, Mozart e Haydn. Na

Fundaci6n Pedro Barrié.
•TEATRO
SOLO PARA PAQUITA
Cenificada por Teatro do
Atlántico, do Verues 16 ao
Domingo 18, no teatro Rosalia de Casrro.

Férrol
• CONFERÉNCIAS
ÜS NOSOS BAIRROS
Ciclo de mesas redondas onde se falará, nesta ocasión,
das infraesttuturas de Sánchez Aguilera; no Ateneu o
vindeiro Xoves 22, ás ?0:30.
•CINEMA
AMULLER
NO CINEMA ESPAÑOL
Ciclo no que se vai proxectar, o Martes 20, a fita Calle Mayor (Juan Antonio
Bardem, 1956), no Ateneu .
. • EXPOSICIÓNS

AlFRErú PRArxB CASAL
Mostra de pintura, que estará aberta a partires do
Venres 16 e até o Martes
27, no Ateneu.

JORGE CABEZAS
Este xove galego, pintor de
culto xa, porén ven da contracultura: a noire, os pubs... ·
até que o descubriron e levaron ao mundo "oficial" da
pintura. Agora é considerado unha das máis firmes pro- .
mesas da arte contemporá- ·
nea actual. Na galeria Sargadelos até o Mércores 28.
DANIEL Rro
Mostra retrospectiva 1990-

A contralto
Marina
Pardo,
a quen

ollamos na
foto, estará
acompañad
ade
Kennedy
Moretti o
Martes 20
na CORUÑA.

•CINEMA

PORTO 2001
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Otelo
Produccións Librescena Leva ás táboas
esta obra de Shakespeare en VILALBA
o \lenres 16 no Audit6rio Municipal; en
ÜLEIROS o Sábado 17 na Fábrica; en
SANTIAGO no teatro Principal o Mércores 21 e Xoves 22; e en RIBADEO o
Domingo 25 no Audit6rio Municipal. t

2000 de escultura que estará no C. C. Torrente Ballester até o Mércores 28.

A Gudiña
BONECAS
De M. Bingas, poderemolas ver na Casa da Viuva.

Lugo
•CINEMA
CALIFORNIA SUITE
Derradeira película que se
vai proxectar no ciclo O cine
dentro do cine, o Xoves 15, ás
20 h. no salan de actos da
fundación Caixa Galicia.

Sábado 17
no café.
teatro
Do Real
en MOAÑA.

Os OUTROS BAlRROS
Mostra de fotografias feítas
por prostitutas, até o Mércores 28, na galeria Sargadelos.

X FESTIVAL DE JAZZ
Este é o tClulo da mo tra fotográfica de Pepe Álvarez e
X. Reigosa que tá no Clavicémbalo até finais de mes.
TERE A BRUTCHER
Colg as suas pinturas na
galeria Nova Riia Arte.
TEM RAl
Pintu.ra.s de Sebas Anito, que
pod remos coñ cer até o 20
d Febreiro na galería Clérigos.
ANDÚJAR MATALOBOS
Mostra que podemos visitar na Biblioteca 'Pública.
VI BIENAL
INTERNACIONAL
DEÜRAVAOO
Amplisima representación
de autores tanto do país como do resto do mundo, no
Museu Provincial onde perm_anecerá até o Domingo 18.

Monforte
• EXPOSICIÓNS

ENR1C PASCÓ
cestas, alafaias, coiro, cartón, tapices, tallas en madeira, roupa ... até o 28 de
Febreiro no Centro de Artesania e Deseño.
•MÚSICA
ÁNGELES & MELKER
O clube de arte e música Clavicémbalo acolle este Xoves
15 ás 23 h. a este grupo que
apresenta o seu traballo ¡¡Si!!,
mestura de jazz e flamenco. O
Sábado 17, tamén música
con Matrix trio que trae o seu
mellar jazz. Máis información
na http://www.clavicemba-

lo.com.
HOMENAXE A VERDI
O Sábado 17 no auditório
Gustavo Freire, baixo a dirección musical de Afonso
Saura e a cénica de Gustavo
Tambascio. Máis información no Conc:ello de Lugo.
•TEATRO
EsCENAS DE
MATRlMÓNlO
A obra de l. Bergman é levada ás táboas, o Martes 2,
pola compafiia Magili MiraJ.L. Pellicena, no Auditório
Gustavo Freire. Humor nesta
história de amor nunha parella, que tras o divórcio, peLexas, cenas de paixón e novas amores, volven irremediabelmente a atapar-se.

MAQUIEIRA
O seu legado bibliográfico
está exposto no Coléxio de

Moaña

Arquitectos.

•MÚSICA

AGASALLOS
Produtos artesanais coma

ALEJANDRO BERNABEU
Canta-autor cubano que coa

Cinema galego
Poderemos ver entre o Venres 16
e o Domingo 18, na CORUÑA,
no cinema Los Rosales a fita
Atlántico Express; en LUGO,
no cinema Yelmo, proxectara-se A
todo tren; en ÜURENSE no Novocine, Disonáncias; en PON-

de Arte Contemporánea de
Serralves apresenta-se unha

sua guitarra e acompañado polo percusionista Antonio
González, tamén cubano, estará o Sábado 17 a partir das
23 h. no café-teatro Do Real.

ANXO LEIGO ÜELIN
As suas pinturas van permanecer colgadas na sala Almirante até o Domingo 18.

As obras deste concurso,
que leva por nome o de Cidade de Lugo, podemo-las
ver no Círculo das Artes.

· "IN THE ROUGH'':
lmaxes da natureza na colección do museu Boijmans
Van Beuningen. No Museu

ARTE NO PORTO
Porto 60-70: Arte de
Vangarda é unha mostra
producida conxuntamente
polo ~erralves e a Cooperativa Arvore que podemos
aprezar nos locais destas
institucións, ademais de
Arte no Porto do século

ANTÓNIO GALÁN
De carácter itinerante na
actualidade podemos ollala na Biblioteca Pública.

ARTES PLÁSTICAS

· • EXPOSICIÓNS

ANTHROPUNE
MÉTAPHYSlQUE DE
FANTÓMAS
Por primeira vez en Portugal a Compañia Castafiop
francesa, que ten como lema "refacer o mundo divenindo-se". Ca dirección, coreografia música

• EXPOSICIÓNS

ÜSVALOO MATAMOROS
Mostra de gravados na sala
Augarint.a, até o Mércores 28.

de Marcia Barcellos e
Karl Biscuit, o Xoves 15,
¡Venres 16 e Sábado 17 no
· Rivoli Teatro Municipal.

•DANZA

nas Salas AMC- Arrábida e
no Coliseu do Porto, desde o
Luns 19 até finais de mes.

Bernobeu
é un
canta-autor
cubano que
estará este

0

selección de obrac; deste museu holandés, da Idade Media aos nasos dias: Rembrandt, Ruysdael, Courbet,
Gauguin, Monet, Kandinsky, Dali, Magritte,
etc. •• Até o 1 de Abril . No
mesmo centro podemos atapar outras duas maseras relacionadas coa paisaxe, unha
do artista norte-americano
Dan Graham, e outra de
forografias da portuguesaJú·
tia Ventura. Ambas até o
25 de Marzo.

t6rio do Instituto Francés,

• EXPOSICIÓNS

Alejandro

F ANTASPORTO
XXI edición que. apresenta
unha selección con opcións estéticas e temáticas
moi diversificadas coa antestrea nacional das fitas da
série City Life e mundial
do proxecto da Fantasy
Film Factory Arachnid de
Jack Sholder así como
Faust de Yuzna. Tamén
haberá a antestrea de Shaclow of a Vampire de Elias
Merhige e produción de
John Malkovich e poderán
ser vistos algunhas das pelí.culas gañadoras en Cannes,
como Amores Perros de
Alejandro González lñarritu e unha mostra de cinema neozelandés. Nos
dous Audi.tórios do Rívoli
Teatro Municipal, no Audi-

TEVEDRA, nos Multicines ABC,
poderemos ver a fita A ti como se
che di adeus?; no cinema Goya,
en FERROL proxectara-se Nut;
no Valle Inclán en SANTIAGO,
Amor Serrano; e no cinema Centro de VIGO, O Cámbio. t

fu obras <leste artista podemos olla-las no Multiusos
Municipal.

Monterroso
•CINEMA
CAUTIVOS DO MAL
Fita que se proxecta este
Xoves 15, dentro do ciclo
O cine dentro do cine, ás 20
h. na Casa da Cultura.

Narón
•ACTOS
HOMENAXE
A F. BOUZA BREI
Organizada pola Asociación Cultural Medúlio,
terá Lugar o Venres 16 ás
20:30 no local da A.V. Vir-

xe do Mar.
•TEATRO

Os PAPALAGUI
Da man de Teatro do Aqui,
o Venres 16 e o Sábado 17
no Audit6rio Municipal.

Ordgueira

FfRDAO DAS ÁRVrnES
Fotografias en branca e preto de Jorge Viana Basto
que este mes podemos ato- .
par na Casa de Cultura de
Paranhos e na· que se pode
aprezar a importáncia desempeñada pola árbore na
criación poética.
•MÚSICA
0DISSEIA DAS IMAXES
E FANTASPORTO
Concerto de abertura conx un to pola· Orquestra
Nacional de Porto que interpretará a Sinfonia Fantástica, Op.14 de Hector
Berlioz, dirixida polo mestre francés Frédéric Chaslin, o Sábado 17 ás 21 :30
h. no Coliseu do Porto.

KREMADES
Ten as suas fotografias expostas no local Zoco.
A LE! E OS NENOS
Mostra fotográfica na Casa

da Xuventude.
JOSEFINA ALONSO
Os seus cadros poderan-se
ver no Edificio Politécnico
da Universidade.
EsPAZOS
Mostra pictórica de Guillermo Pedrosa, até o
Martes 20 na galería Viso!.
MATÉRIA PRIMA
Mostra de lgnácio Basallo,
escultor galega que retoma a
heréncia paterna, e algunhas
vivéncjas que o vinculan ao
traballo en madeira, pero
reinterpretando o material,
reutilizando-o, recuperando~
o. Até o 17 de Marzo na galeria M~a Marim6n.
PIET
Mostra fotográfica na Casa

da Xuventude.

MÚSICA, MESTRE
Mostra interactiva no
Claustro do concello.

ANA REIN&OO
Podemos coñecer as suas
obras no Ateneu até o 26
desee mes.

•CINEMA
THE RING ./ 0 CÍRCULO
Na Casa da Cultura (Biblioteca Pública do Concello) ás
20:30 e 23 h., organizado polo cineclube Padre•Feijó, este
Xoves 15, proxección desta
fita de Hideo Nakata (Xapón, 1998), que se fixo ca
galardón á mellar película
no Festival de Cinema Fantástico de Bruxelas 99 ou co de
mellar fita, director, e efectos
especiais do de Sitges 99.
Canta como Reiko, reporteira televisiva, investiga a história dunha fita de vídeo que
causa a marte a quen a olla.

• ••••••••••••••••••••••••
NEVE
Expón as suas fotografías
na cafetaria América. As
acuarelas de Adriano Paz
podemos coñece-tas no café Bohémio. Salómé Dez
ten unha mostra ·de pinturas na cafetaria !Princesa . .
!

Mª J. DE DIOS ÜLEZ.
Pintura e escultura até finais de mes no Liceu.
RAMóNCONDE
Mostra escultórica na sala
Electro Hogar. ·

DESEÑO DE VANGARDA
1880~1940
Título da mostra, que pode•TEATRO
remos coñecer até este Domingo 18, na Aula de CultuAHORA EN QUE
ra Caixanova. Un percorrido
NAO SABIAMOS NADA
a través da evolución do deUNS DOS OUTROS
seño que ten como ponto de
Co-produción entre o Teapartida á toma de conscién-·
tro Nacional S. Joao e Tecia que se produciu nos moatro Só do texto do autor
v imen tos vangardistas da
contemporáneo austriaco
·europa industrializada, con
Peter Handke, dirixida por
obras de Van de Velde, Jo·
José W~llenstein. Un essef Hoffman, Olbrich, pepectáculo cunha forte carter Behres ou Héctor Guiga poética que. podemos
mard. Continua coas formuver no Teatro Nacional S.
lacións racionalistas propug]oiio até o 25 <leste mes. t
nadas polas escalas Werk·
bund, Bauhaus, De Stril,
etc., e a sua influéncia no estilo internacional de entreA seguinte vítima pode ser
ela porque consegue a fita en · guerras onde _xa se definen as
bases do deseño contempocuestión. Auténtico terror.
ráneo. Exíben-se obras de
Witzmann, Breuer, Mies
• EXPOSICIÓNS
van der Rohe, Rietveld,
.
Schiaperelli e outros.
CÓDIGOS INTEGRADOS
Título da mostra de A. San·
•MÚSICA
teiro e A. Gutierrez, que
podemos coñecer até o VenFUZZTONES
res 23 no Edifícío Politécnico.
Dan un concerto, o Mércores 21, no Rock Clube con
MEMÓRIA LONXANA
motivo da sua xira vinte
Obras de Guillermo Peaniversário. Entrada de
drosa que podemos ollar na
balde con invitación.
galería Viso!.

• EXPOSICIÓNS

Ou.rense

ANOSATERRA

J. PARDIÑAS
As suas tallas en madeira están expostas na galeria Uz.

As Pontes
•TEATRO

RoMANCEDE
MrmMlCÓN E AoEl.AHA
Cenificada por Sarabela Te·
atro o Domingo 18 no Auditório Municipal Cine Alovi.

Ponte.vedra
•ACTOS
NOITES ABERTAS
Obradoiro~ e todo tipo de
actividades como lecer alternativo nas noites da find de
semana da mocidade. Na
Casa da Luz manualidades
con material reciclado; ilustración e banda deseñada;
música tradicional; pandeireta; frauta; pintado de camisolas; e canto tradicional. No
Coléxio Froebel, bailes para
minusválidos/as; e bailes de
salón. No centro sócio-cultural Sor Lucía, cerámica criativa; e iniciación áfotografia.
No pavillón multiusos da
Xunqueira, aeróbic. No local
da A.V. Pontemuiños expresión dramática; e gaita. O
Sábado 17 na Piscina Municipal iniciación ao salvamento,
ao esquimotaxe, e aquagym;
e primeiros auxílios no médio acuático. No teatro Principal, áudio-visual sobre escalada Grandes paredes sen con-

quistar; e Antártida, l,{n mundo a descobrir. Máis informa- ;
ción no telf. 986 804 336, ou
www.noitesabertas.com.
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•CINEMA
MIR.JNE
Fita de Soren Kragh-Jacobsen (Dinamarca 1999) dentro do ciclo Cinema de actualidade, que vai ser proxectada o
Mércores 21 en Caja Madrid
ás 20 e 22:15, organizada polo
cine clube Ponrevedra. Máis
información na www.cineclubpontevedra.com.

O.a man de Galeria Cia. de Teatro esta
obra que vai ser cenificada en VIGO
no C .C. Caixanova o Sábado 17 e Domingo 18; e en FERROL, no Audit6rio
Munícipal T. Ballester, o Xoves 22 .+

• CONFERÉNCIAS
TESTI,GOS DA BARBÁRIE
Ciclo de cinco ponéncias
nas que interveñen xomalistas que· teñen cuberto
nas duas últimas décadas a
información sobre conflitos
en todo o mundo. O Venres 16 A soedade de Bagdag que será exposta por
Alfonso Rojo, ás 20:30 no
auditório de Caixanova.
• EXPOSICIÓNS
NULLA DIES
SINE LINEA
Título da mostra de Antó•
nio Saura sita na Furrdación
Caixa Galicia onde a podemos ollar até o 15 de Abril.
PINTORAS
PONTEVEDRESAS.
Mostra colectiva de pintoras da vila que está aberta
até o Domingo 18 no albergue de peregrinos.

AMORES DE CINEMA
Composta por óleos de J.R.
Sánchez baixo .o singular
epígrafe, a mostra está composta por mais de 30 !enzas,
unificados por un eixo temático: as cenas de amor máis
populares e coñecidas do cinema universal. Na sala de
arte Gagos de Mendoza e Praza de San Xosé até o L~ 19.
JUAN V ALCÁRCEL
Mostra itinerante que podemos coñecer na sala
Teucro até o Mércores 28.

Ovírno MURGUIA
A obra deste pintor galega, ·
fillo de Rosalia de Castro e
Manuel Murguia, estará exposta na Museu de Pontevedra, a partires deste Xoves
15, organizada pala Fundación Barríé no marco da Cata-

logación arqueolóxica e artística
de Galiza realizada conxuntamente co Museu de Pontevedra. Na obra deste membro
da chamada "xeración doente" destacan as paisaxes, onde introduce novas conceptos espaciais e unha paleta
clara e luminosa a medio de
pinceladas áxiles e sutis.
RAMÓN V ALENZUELA
Nado en Silleda no 14, foi
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 Avila. Formou parte daquela xeración
que se ilusionou ca galeguismo na II República, loitou
coas armas contra o fascismo e, no exíio, participou,
prim~iro a carón de Castelao e logo como militante
comunista, en actividades

Hero.esé

representada
por Chévere
Teatro do
Mércores 21
até o Venres
23 no teatro
Principal de
PONTtVEDRA.
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Sargadelos até finais de mes-_
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ÜUTROS BAIRROS
Fotografías no teatro ·Principal, até finais de mes, promovida por Alecrín e a Concelleria da Muller. Os bairros
de prostitución galegos vistos polas suas protagonistas.
]OSÉ RAMóN SÁNCHEZ
Co título Amores de cine
abre-se unha mostra do artista na sala de arte Gagos
de Mendoza e Praza de San
Xosé até o Domingo 18.

•MÚSICA
VICENTE UÑÓN
Interpretará, ao piano, pezas de Bach, Beethoven,
Liszt e Prokofiev, o Martes
20, no Principal, organizado
polo .Conservatório Profisional de Música.

•TEATRO
ÉREDONDO!
.. , Á hora dos contos; programa de contacontos pensado
para crianzas entre 6 e 1O
anos, da man de Pavis Pavós,
e organizado polo Concello,
todos os Sábados ás 11:30 na
Casa da Luz (Praza da Verdura); remata o 28 de Abril. Información e inscripcións (de
balde até completar aforo),
na OMIX do Concello, telefone 986 804 336.

Le Diablo
Mariachi

tocan por
primeira, e
única vez,
no noso poís
apresentando
o seu
traballo

Aloha o
Sábado 17
na Nasa de
SANTIAGO.

Convocatórias ·
ÜBRADOIRO DE CONSTRUCIÓN
DE COMPADRES E COMADRES
Organizado pola Agrupación Cultural
Auriense, de Ourense claro, que se celebrarán os Domingos 11 e 18 no Café
Cultural Auriense, na Praza do Correxedor. Máis información no telf. 657
015 116, Bernardo Marques.

III PRÉMIO ÁLVARO
CUNQUEIRO DE TEATRO
Convocado polo Instituto Galego das
Artes Escénicas e Musicais (lGAEM) ao
que poderán optar todos aqueles persoas
que apresenten un texto teatral inédito,
en galego normativizado, que non fora
representado nen premiado noutr,os
concursos, de temática livre e sen límite
na sua extensión, salvo nas obras de teatro breve. As persoas interesadas dispoñen de dous meses, a partires 'da publica-ción no DOG desta convocatória, para
remitir as pezas ao IGAEM (Pavillón de
Galiza s/n, San Lázaro apdo. 150-15.703
de C9mpostela), apr~sentando-as por
quintuplicado, en exemplares separados,
mecanografados a duplo espazo e por
unha só cara, e en perfectas condicións
de lexibilidade. Ademais das calidades
literárias e os contidos dramáticos das
obras candidatas, será valorada a representatividade cénica dos textos en canto
ao número de personaxes, cenário e
condicións técnicas, entre outros aspectos. O IGAEM ademais de facer-se cargo da publicación da obra conserv~á
durante dous anos os direitos para a sua
representación, sendo sacada esta a con-

curso público entre .as compañias de teatro profisional. O mesmo osganismo
convoca AxuDAS PARA COMPA·
ÑIAS CÉNICAS GALEGAS DE
CARÁCTER PROFISIONAL por valor
de 100 millóns de pesetas, r,eferidas a
programas pontoais de produción teatral, programas de distribución, xiras por
circuitos e redes cénicas asi como presenza en mostras e feiras fora do país.
Contemplan-se, ademais, dentro do primeiro apartado, as diferentes modalidades sobre as que poden versar os espectáculos, como son a dramatúrxia galega
e/ou universal, teatro de iua, títeres, infantil e novos valor~ cénicos. As contias que se adxudicarán a cada compañia
decidiranse polo sistema de concurso
público e materializaran-se a meio de
convénios de colaboración co IGAEM
cos critérios que foron consensuados con
distintos representantes das compañías
profisionais. Os grupos interesados terán
que apresentar os seus proxectos no rexisto xeral do IGAEM no prazo dun mes
desde a sua publicación no DOG, onde
se poden consultar máis polo miudo os
critérios e especificacións requeridos
nesta convocatória.
VCuRso
DE APREZAZÓN MUSICAL
Que leva pÜr título Catro épocas, catro
xénws e que será impartido do 5 ao 8 de
Marzo, ás 20:30 h. na Sala de Conferén.cias do C.C Caixanova de Vigo, polo
musicólogo e investigador Faustino Núñez, en sesións de hora e media. Anali-

HERO.ES
Da man de Chévere no·,teatro Principal do Mércores
21 até o Venres 23.

Até o 25 de Febreiro podemos visitar esta mostra colectiva no CGAC, que-apresenta a imaxe· do autornóbil ·
na arte contemporánea. ~ o
ferrocarril cambiara a per- _
cepción· sensíbel e colectiva
do espazo e do tempo, e por
iso do mundo, o automóbíl
achegou as regras para a sua
pü$esión individual e máxica. Inicia-se coa sua chegada
unha metamorfose na nosa
identidade antropolóxica,
que se reilicte nas nosas manifestacións culturais.

• EXPOSICIÓNS
ALFONSO CosTA
Ten unha mostra no Museu Valle-lnclím que estará
aberta até o 4 de Marzo.

R.e:dondela,
•TEATRO

OATENEU
LIBERTÁRIO
Que se encontra na República de El Salvador 12,
acolle a mostra fotográfica
tituladada Movimento Liber-

FINIS MUNDI CIRCUS
Da man de Mohicania
(Mofa e Befa), o Sábado
17 no Centro Multiusos A

Xunqueira.

Santiago

t.ário en Compostela I: anos
70, primeira dunha xeira
que percorrerá a história do
anarquismo nesta levítica
vila. Pode ser visitada todos
os Xoves a partir das 20 h .

•CINEMA
ACEROTEMPLADO
Curtametraxes + material
épico electrónico. Dentro
do espazo Fanzinasa, no que
se van proxectar seis curtame traxes (Inexplicábeis

doenzas humanas. Parte
l, Bongo Boy, Kastrazón
Kanibal, Cuérname, El
río tiene manos, La mercería), acompañadas da actuación musical <leste trio
que aprese~tará coas suas
cotas de malla, cascos, espadas, samplers e demais
armas metálicas. O Venres
16 na Nasa, ás 22 h.

se

• EXPOSl~IÓNS

WOMEN ARE BEAUTIFUL
Mostra fotográfica de
Garry Winogrand que podemos contemplar no Salón
'Anesonado de Fonseca

..

ELLOS NO SON VISIBLES
EN ESTE LAOO
,DEL CIELO
Foto-instalación de Roberto
Hemández que podemos
coñecer na NASA até finais
de mes. A diário convivimos
con multitude de criacións
visuais que desfrutan dunha
vida efémera. Este océano
visual medrou até chegar a se
apropriar por completo do
noso hábitat, a sua extensión
foi tan rápida coma a nosa

adaptación a este cámbio. Os
médios de comunicación
converten-nos en consumidores insaciábeis de imaxes
ao servizo de intereses políticoS e económicos. Que ocorreria se reciclásemos todo
este acervo' visual e o convertísemos en material para a
criación artística?
HOMENAXEA
MANUEL Luís AcuÑA
Comemorativa do centenário
do nacimento do autor do
poemário Ffrgoas e que poderemos contemplar no Museu
do Povo Galega até o 3 de
Marzo. Nela están sinaturas
como Colmeiro, Faílde, Fernández Mazas, laxeiro, Nóvoa, Prego, Seoane... até vintecatro pintores e escultores
relevantes na arte contemporánea galega. Acuña, nado en
Outubro de 1899 en Sobrado
de T rives, mestre de profisión, militou na Irmandade
Galeguista e logo no PG; colaborador en numerosas publicacións, foi depurado en
1941 do corpo de maxistério,
exercendo a docéncia privada
até o 66, en que foi reabilita. do; participou na fundación
de Galaxia en 1950 e finou en
Ourense en Agosto do 7 5.

TERESA PuY
As suas pinturas permanecerán penduradas na sala
José Lorenzo, até o Luns 19.
MAURO TRASTOY
Ten unha mostra pictórica
· baixo o título El sitio de
mi recreo, na galeria Paloma

Pintos.

EsTÁN 6
Mosrra colectiva na galería
SCQ, até o Venres 23.
CHINA. CEO E TERRA
Mostra, comisariada por
Jean-Paul Desroches, que
poderemos coñecer, até finais de Abril, no Auditário

de Galiza.

EsTER PARTEGÁS
Expón xunto con Laura
Torrado, por vez primeira
na Galiza, na galería Trinta
(Rua Nova JO 22 ). 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 artfuticas. A mostra, comisariada por M. Femández-Cid e
que se encontra no CGAC
até o 15 de Abril, é a primeira

retrospectiva adicada á sua
obra no Estado e conta con
74 esculturas e relevo.s, 100
fotografias e 90 debuxos, destacando a presenza de pezas
inéditas concebidas para esta
expo.sición, que reflexan a traxectória seguida polo artista
desde primeiros dos oitenta.
MÁSCARAS
Que forman parte dos fondos da Fundación Granell,
onde poderemos olla-las,
procedentes de Guatemala,
Venezuela, México, Canadá ou África, ademais de
duas novas: Munki, procedente do Zaire; e· o reí Bem• bé, escultura cumulativa.
GALIZA DlXITAl,
Até o ano 2004, poderemos coñecer esta mostra
no mosteiro de San Martiño Pinário.

•MÚSICA
THEE VIRUS
Banda galega que mestura
con acerto o mellor punkrock neoiorquino, o killerrock australiano e o son-Detroit. Cinco balas perdidas
que van como motos, congregadas polo destino para
queimar o planeta a base de
high energy. Este Xoves 15
na NASA (prezo 700 pta,
350 pat;a tripulantes).
BATE-FOLHAS
Trio tropical especializado
en música brasileira que actuarán fSte Venres 16 ás
22:30 n9 café-pub Artefacto
Burbur ~Algália de Abaixo
21) con fitrada libre.

polos direitos humanos: Educación para a paz, a convi~ia· e
a solidadidade; na Casa da Mocidade (Praza. do Matadoiro).
V ARI CARAMÉS
O CGAC presenta unha
mostra <leste fotógrafo galego, até o 15 de Abril, no
que poderemos aprezar como con verte o seu persoal
xeito de ollar nun mundo
máxico e suxestivo.

LE DIABLO MARIACHI
Tocan por primeira e única
vez na Galiza apresentando o
seu segundo rraballo Aloha, o
Sábado 17 na NASA. Foi recibida como unha das formacións máis surprendentes do
panorama musical, confirmando~se como unha orquestra de festa maior para o
século XXl que propón unha
maliciosa combinación de
linguaxes contemporáneas e
tradicionais. Diversión, teatro, letras surrealistas cercanas a Gainsbourg, Jaques
Brel e Tom Waits. Música
europea, vangarda neoiorquina, bohémia francesa . . .
PUDOR + ABRAIRA
Concerto o Sábado 17 ás
16:30 na NASA. Ana Pudor
é Patricia de Lorenzo, actriz
e cantante, e Javi Abraira é
Javier Ahraldes, compositor
de cancións e concertista de
guitarra de enorme versatUidade. Da sua unión nace un
concerto que atravesa polos
máis dispares estilos, desde o
tango ao blues, pasando pala copla, o bolero, o jazz .. .
MDR + SKARNIO +
BETAGARRI
Xoves 22 ás 21:30 na NASA.
O selo independente vigués
Sons de Luita convoca este
concerto a 3 bandas para
manter alto o pavillón dos
sons máis duros e comprometidos. Letras de denúncia
contra a inxustiza e o sistema, e un coUage musical que
combina a poténcia do punk
e o hardcore cos ritm~ máis
contaxiosos do reggae ou ska.

Acerolem·

piado+
materiol
épico
electrónko
dentro do
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Fanzina1a

con6
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, o Venre1 16

na Nasa.
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The Posles & Free ~rena
1

GALIZA SOLIDÁRIA
Dentro do programa Cidades

Organizadas pola AS-PG e CIG-Ensino,
coa colaboración dos CAF, celebrarán-se
os próximos dias 16 e 17 na Faculdade de
Ciéncias da Educación (Antiga Escola de
Maxistério) de Santiago para fular de temas como a violéncia de xénero na escola, adaptacións curriculares, orientación e
atención á diversidade na LOXSE ou os
departamentos de orientación en primá~
ria. O prezo da matrícula é de 5 .000 pesetas, 3.500 para estudantes e parados e
2.000 para sóc.ios da AS-PG e afiliados da
CIG, podendo inscreber-se persoahnente
ou por teléfono no local da CIG (Avda.
de Lugo 209 entrechán, Santiago telf.
981 576 800) no local da AS-PG (Avda.
de Lugo 2ª entrechán, Santiago, telf. 981
595 854 ou no local da Coruña: Laracha
9 baixo, telf. 981 278 259) como tamén
nos locais da CIG nas diferentes localidades. Esta actividade será homologada pala Consellaria de Educación. Tamén a
AS-PG e a CIG, conxuntamente con
ADEGA e o Concello de Poio, levan
adiante os primeiros ENCONTROS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAl. a celebrar-se o 2 e 3 de Marzo no IES de Poio
(Penedo, Fontenla s/n) para fular da necesidade da educación ambiental na Galiza, do mar e da costa, da eliminación de
resíduos ou da enerxia e desenvolvimento sostfbel. A matrícula normal é de
5.000 pesetas, 4.000 para esrudantes eparados e de 2.500 para sócios da AS-PG,
CIG e ADEGA e ensinantes do Concello de Polo. lnscripcións nos locais da
CIG ou daAS-PG.t

PRÉMIO FOToGRÁFICO
ÜBXECTIVO DA MEMÓRIA
Un ano máis Amigos dos Museus de
Galiza convocan este concurso coa finalidade de dar a coñecer o singnificado e estado do património cultural: arqueoloxia, arte, história; etnografia,
paisaxe ... Poderán-se apresentar fotografias de 20x25 ou 20x28 cm. sen limite de orixinais, sobre temas de .património cultural galego, co nome do
lugar, data, nome do autor e teléfono
por detrás. Os exemplares non se devolverán e pasarán a formar parte do
arquivo da asociación. Entregarán-se
en Portas Ártabras, Sinagoga 22,
15001- A Coruña, antes do J de Marzo, a fotografia gañadora recibirá un
prérnio de 100.000 pesetas e, cunha
selección das 100 mellores, a asociación realizará unha exposición.

GARAXE

A Póvoado C.

IIl XORNADAS DE ORIENTACIÓN

zarán-se as catro épocas tnáis relevantes
da ~stória da música, facendo fincapé
nas distintas personalidades que definiron estas épocas, asi como os elementos
que propiciaron a consolidación dos
rr.-íltiples estilos e formas cultivados en
cada unha delas (o Barroco e Johann
Sebastian Bach, o Clasicismo e Wolfgang Amadeus Mozart, o Rom·a nticismo e Beethoven e o século XX e Igor
Stravinsky). O prazo de inscripción está
aberto até o dia 26 e pode-se realizar en
calquer das sucursais de Caixanova, cun
importe de 4.000 pta. Será entregado
un diploma acreditativo e as prazas son
limitadas.

Estarán no Playa Club da Co..
RUÑA o vindeiro Venres 23 a
partir das 0:30 h. e o Sábado 24
no Iguana Club de VIGO a partir das 0:0 horas. A compra antecipada de entradas (2-000 pta)
xa se pode realizar a traves do
telf. 610 820 479; tendas Tipo;
Noni's e Ponobello na Coruña;
OC e Gong en Santiago; e Elepé, A Coluna e Diskópolis en
Vigo. The Posies, probalmente
o grupo máis representativo do
power-pop estadounidense, po-

.

ra¡se enrriba dun cenário galego
pqr derradeira vez co gallo do 3 2
a4iversário do selo barcelonés
H:ouston Party. Formado en
1~86 en Seatle, publicaron Fair:uTe no 88, Dear 23 no 90, Frosti~g on the Beater no 93, Amazing
Djsgrace no 96, até o último Sutras o que Kenneth Stringf~~ow e Johnattan Auer, almas
d~ grupo, deciden encetar carrfiras en solitário, mais o selo
c1talán propónlles gravar a xira
e~ropea do 98 e xurde Alive be-

c4s,

fore the iceberg o ano pasado.
Ano no que tamén gravaron o
concerto de febreiro en Seatle
co título In case you didn't teel li~
ke plugging in . A proposta de
Houston Party de reunirse de novo é aceptada surprendentemente e asi xurdirá un novo disco Nice cheekbones and Ph.D, á
venda coincidindo con esta xira. Abrirán os concertos Free
Serena, xove formación viguesa,
cun minicd, Mateo' os haircut, e
un directo prometedor. +
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Anúncios de balde

Bet:a.garri
Freaky Festa chámase o cuarto
disco deste grupo basco composto
por unha dúcia de temas e editado o pasado N ovembro. Andan a
presentalo polo noso país e asi estarán o Venres 16 na sala Parrus
d a CORU~A; o Xoves 22 na

• Vendo -libros cun 40% de descanto sobre prezo en librarias. Pede
o listado a librosvarios@mixmail.com.

NASA de SANTIAGO; e o Venres 23 na sala· Anoeta de VIGO.
Betagarri apoia-se no ska para as
suas cancións, pero a preve saltéana de reggae, ragga ou calquer outro ritmo contaxioso que serva
para facer bailar e pensar.•

.,
S,arria
~

• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de
reeditar ums iskeiros co lema independéncia, em várias cores (branco, verde e negro). Para conseguilos só tes que mandar-nos 5 seles de
40 pta. ao apartado dos correios 56136080 Ponte Vedra.

• CONFERÉNCIAS

• EXPOSICIÓNS

DE PlCASSO A BARCELÓ
Mostra de obra gráfica de artistas contemporáneos, n as
que utilizan as técnicas do
gravado, litografia, serigráfia .. . como son Piccaso, Miró, S. Dali, Marwca Mallo,
Luís Seoane, P. Palazuelo,
A. Tápies, Chillida, Susana
Solano ou Sicília, entre outros, que poderemos coñecer
na Casa da Cultura.

Tui
• EXPOSICIÓNS

Xúuo VrLARIÑO
Ten unha mostra fotográfica
chamada Axuda en Acción.
T amén Xavier Piñeiro
Guisande ten uha mostra
das suas maquetas. Poderemo.5 cofiece-1.as, até este Venres 16, na Área Panarámica.

NOVALEI
DE EXTRANXEIRIA
Que facer ante esta nova
lei ? papeis para todas as
persoas. O CosAL organiza
esta charla, o Sábado 17 ás
7 do serán n a Cova dos Ratos (Romil 3), baixo o epígrafe El Ejido : exemplo de
intransixéncia e na que intervirán Abuy, da asociación Paso de Cebra; Lio,
da FosA-Xuventudes Africanas; e Ataye, dos Traballadores Rurais de Almeria.
HISTÓRIA DO FOLC
GALEGO
Charla-colóquio para o
Venres 16 na Sala Ritual.
EsPECISMO
Charla sobre a Liberación
Animal este Xoves 15 ás
20:30h. Tamén a apresentación do xomal El otro país de contrainformación o
Venres 16 ás 21:30 h . na

Cova dos Raros.

Vigo

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

AMANDO

ALECRIN
Esta organización feminista
ten programado un ciclo de
video-fórurn para este Xoves
15 ás 20 h no
Caixanow.

ce

MATRIX
Este Xoves 15 poderemos
ve-la, ás 12 h, na Cova dos
Ratos; e o Venres 16, O
Dilema ás 19:30 h.

De lugares univenos titula
Amando as suas pinturas
recentes que poderemos
contemplar, até o 2 de
Marzo, na galeria Bacelos
de Progreso 3.
SONlAÜMIL
Ten unha mostra de pintura na galeria Bom.ob até este Venres 16.

I. GosÁLBEZ Rios

• Vendo nave industrial en Rianxo.
Céntrica localización, urbanizabél ,
190 m2 • Razón no telf. 981 866 487.
• Matrimónio de emigrantes retornados oferece-se para traballar no
sector da hostelaria, con ampla experiéncia na xestión de ,hoteis e referéncias comerciais e laborais comprobábeis. Telf. 659 289 658, preguntar por Laura ou Noberto.
• Concerto Negu Gorriak e Banda
Bassotti, en Donosti o 24 de Fevereiro . Autocarro desde Compostela,
ainda quedan praQas, reserva a tua
antes de que se agotem : 666 369
535. Saida 6ª feira 23 as 1O da noite.
Viagem +Entrada: 7.500 pta.

• O Clube de Jazz Ardora do Morrazo 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 " parrlllelro". Preguntar por Noberto no telf. 986 203 092.
• Oferécese traballo a directores e
monitores de tempo de lecer (todas
as especialidades}. Enviar currículo a
webmaster@galiciarural.com ou chamar 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 ampla experiéncia, preguntar por Laura
no telf. 659 289 658.
• Vendo 24 tarxetas de Telefónica.
Chamar ao 653 639 060, ou ao 986
380 046. Preguntar por Bentorey.

As suas pinturas podemos
olla-las na galeria Androx
Arte até o Luns 26.

A Rede
Portelo Galego de Xadrez

XADREZ GALEOO
www.x drezgal go.c m
Páxina criada por un grupo de feizoad
da comarca de Vigo na que e dá coma
das actividades d t de rr d mesa. lnclu novas d xogadores galegos e competición,s dentro e forado pafs, así como li·
gazóns, concurso e a p\lblicación das meUores xogadas da Liga Galega de Xadrez. •

METRÓPOLE
Dirixida por Fritz Lang
( 192 7), pode remos ve-la este Xoves 15 dentro do ciclo
de Vídeo de [amasia e ciéncia
ficción, organizado polo colectivo Nemo de Fantasia e
Ciéncia Ficción no café Uf
(Pracer 19) ás 21:30.
ÜIREITOS HUMANOS
Ciclo organizado polo cine-clube Lumiere no que se
proxectarán as seguintes
longametrax es ás 20 :30 :
Savrseni Krug, o Luns 19;
Os mutantes, o Martes 20;
e Z o Mércores 21.
MA PETITE ENTERPRISE
Dentro do ciclo de cinema
francés, podemos ver esta
película de P. Jolivet (1999)
o Venres 23 ás 20:30 no auditório do C.C. Caixanova.

M.A.RTIN GARCIA

.

\

PERSONAXES
Mostra da carpeta de gravados de Laxeiro, que poderemos ollar até o Domingo 18
na fundación Laxeiro.
ANTÓN PULIDO

"1980-2000"
Retrospectiva da sua obra
durante a última década, na
pla n ta b aixa da Casa das
Artes até o 11 de Marzo.
ANAºNEIRA
Ternos unha mostra coas
suas pinturas, até o Martes
20, na Cava dos Ratos .

tenda ecolóxica: alimentación cultivo biolóxico, nutrición
infantil, macrobiótica, cosmética natural, asesoramento dietético. Rua do
Mercado 12, baixo (perto da Praza de.
España}, A coruñ¡;i.. 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 características: Mocidade que voltou recentemente á Galiza, descendentes
de emigrantes que quixeron voltar,
persoas nadas fora da Galiza que hoxe viven no país ou que ainda viven
tora e anceian estabelecer-se aqui .
Nomeadamente interesa-me coñecer
a sua visión sobre a sociedade galega actual, realidade política e opinións, aportacións da emigración e
de que xeito chegaron a sentir/asumir
a sua pertenza ao pavo galego. Apartado 134, 27880- Burela (Galiza).

o

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

• Diplomadas, licenciadas impartem classes p$1rticulares em Santiago. De Primária, ESO, BUP , COU,
, Universidade Filologia Hispánica.
Telf: 670 862 215.
• Tes un grupo de tole? Se precisas vocalista feminina con experiéncia e se es da província de Pontevedra 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
telt. 658 094 877.

º

• As Mocidades Galeguistas (mocidades do PNG-PG} veñen de editar autocolantes Gz para automóbil con bandeira europea e medidas exactas para colar por riba do español. Mandar
4 selos de 40 pta. ao apdo. 742 de
Santiago ou ben ingresar 1.OQO pta. na
canta 2080-0075-06-0040025454 en-·
viando fotocópia do resgardo e recebarás un pacote de 12 autocolantes .
www.png-pg.org/gz gz@png-pg.org

•TEATRO

ÁNXELHUETE
Pintor ourensán que praticou o expresionismo abstracto debeclor da pintura
americana, ainda que con
certo carácter simból'ico
polos motivos xeométricos
que integra. Agora presenta a sua última obra, renovada e expresiva, pero fidel
á sua traxectória, na gaieria
VGO até o 2 7 de Febreiro.

• LEITURAS
DE ESTE MUNDO
Apresentación desta nova
publicación periódica de
contrainformación. O
Venres 16 ás 21:30 h. o

•

• Vende-se figorífico-mostrador de
2 andeis, 3 portas, 4 gavetas, motor
Tecumseh, 4,30 m. de longo e 60 cm.
• Sul-americano, 41 anos, estudante de língua e cultura ·galegas
de largo (prezo a convir}. Chamen ao
na UNB, gostaria corresponder-se • 982188127, Muras-Lugo.
con rapazas galegos, portugueses e
brasileiros, para intercámbio de livros
• aterece-se para traballar como
sobre a língua galega e portuguesa,
técnico en reparación e configuracartóns postais, cds de música, amición de computadores, ampla expezade, etc ... Jaime Burgés de Siquieriéncia, disponibllidade 24 horas. Telf.
ra, Riera San Miguel 47- Pra1.2u E630 700 769. Héctor
08006 Barcelona. Telf 932 184 191.
• Venden-se cachorros de pastor
belga totalmente negros (moi eco• Edición comemorativa, con moti~
vo do centenário de Manoel Antónómicos) . As persoas inter-esadas
n i o, do facsímile do manifesto
poden chamar ao 982188127, Mu"¡Máis Alá!" (1922), acompañado
ras-Lugo .
dun pequeno cadeno con estudo introdutório de 24 páxinas. Pode-se so• Alúgase casiña en Sárdoma (Vilicitará A.C. Eira Vella, Apdo . 107,
go), prezo económico. Telf. 986 415
15300-Betanzos, acompañando 500
666 / 986 468 995.
pesetas en selos . Esta asociación tamén ven de editar o n2 1O de A Xane• aterece-se para traballar como
la, revista cultural das Mariñas. Pidedecoradora de interiores, ampla experiéncia, disponibilidade total. Telf.
ao mesmo enderezo por 100 pesetas en selos para gastos de envio.
630 700 769. Cristina

ISMAEL SERRANO
Pocleremos disfrutar das belas cancións do c¡;¡ñecido
cantautor de Vallecas o Xoves 22 no teatro - cine Fraga¡ o prezo da entrada é de
1000 ptas. para público en
xeral e 700 para menores de
25 anos e maiores de 65.

obra do artista, un dos máximos expoñentes do realismo pictórico, de realidades,
de sentimentos e tamén de
soños. Do expresionismo ao
realismo ou surrealismo,
sempre na busca do sentimentQ. Na sala de exposicións do C. C. Caixavigo,
até o 18 de Febreiro.

""l

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

• Eco-tenda, comercio solidario,
venda de produtos de artesania,
hostelaria, hortalizas e verduras tres- /
Gas ecolóxicas por encarga segundo
est~ción e colleita, elaborados por
pers9as con autismo que traballan na
Ulla. Visita-nos nas Galerias Alfredo
Brañas en Santiago de Compostela,
de Luns a Venres de 1O:30 a 13 :30 e
de 17 a 20:30 ou na páxina electrónica: www.abranha.com •

Abe.rta, o Venres 16, ás
20:30 no Aud.itório Municipal. O prezo da entrada

•MÚSICA

EL OTRO PAÍS
EDUARDO NARANJO
Bai xo o tí tu.lo Realismo , .
sentimentos e soños esconden-se cincuenta e cinco
cadros que repasan a vida e .

• Semente,

é de 300 pta.

MARIANO CASAS
Pintor que traballa con difer ntes médios e formas de
criación , o que se ve reflexado na ua obra. Na galeria Visual Labora , até o
Mércores 28.

SARA IGLESIAS
Ten unha mostra de pinturas na galeria Sargadelos até
o Sábado 24.

01

subdirector 'Mario Rizzardini explicará a nova revista, na Cova dos Ratos.

Ten unha mo.5tra de fotografias sobre o Tíbet no Nautico.

ARTE PARA LEY AR
+50 Artistas + 5.000
Obras, até final de mes na
galería Visual Labora, con
50 artistas novos na sección de obra gráfica.

zu...
w

COMPAÑIA
Obra de Eduardo Rovner, da
man de Manivela & Galeria,
o Sábado 17 ás 22:30 e o Domingo 18 ás 20:30, no auditório do C .C. Caixanova.

EsTE MUNOO ESTÁ TOLO
Organizado por Porta

Vilagarcia
• EXPOSICIÓNS
PABLO IGLESIAS
Mostra comemorativa do centenário que se celebra arredor
da sua figura, até o Mércores
21 na Casa da Culnua.
Ü TREN EN MARCHA
Exposición de material ferroviário, até o 20 de Febreiro, na Casa da Cultura.

Viveiro

cer na sala de San Francisco.

x·. tnzo da L..1m1a·
• EXPOSICIÓNS
ANTROlDO
Mostra de cartaces destas
festa na Casa da Cultura.

Amando
colga as
su as
pinturas
máis
recentes
na galeria
Bacefos
de VIGO.

Madrid
•CINEMA
MAMASUNCIÓN
Proxección da fita de Chano Piñeiro dentro das actividades da Asociazón de

Mulleres Galegas no Exterior
"Rosalia de Castro", o Mércores 21' ás 20 h. no Centro

Galega de Madrid (Carretas
• EXPOSICIÓNS
MÚSICA PARA VER
Mostra que podemos cofie-

14 - yi andar). Para o Mér~
cores 28 está prevista a proxección de Sempre Xonxa,
do mesmo director. t

~ '
I"as1ea
"'
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N01'tes d. e mus1ea

THE K.ING'S CONSORT é
unha das principais orquestras de
instrumentos orixinais da Grande
Bretaña, tanto na sua agrupación
de música de cámara coma na de
orquestra barroca, dirixida por
Robert King, considerado coma
un dos grandes directores británicos da sua xeración, tocará en
PONIEVEDRA o Mércores 21
no Pazo da Cultura, e en VIGO o
Xoves 22 no C.C. Caixanova ás
20:30, interpretando pezas de
Haendel e Rameau. A REAL
FILHARMONIA DE GALIZA
toca en CoMPOSTELA o Xo-

ves 15 ás 21 h . dirixida por Alberto Zedda, e acompañanda po-

The King's Consort.

la contralto Ewa Podles; i.n terpretará n pe zas de Cherubini,
Rossini, Petrassi e Respighi; o
prezo da entrada é de l. 400 pta; e
tainén o Xoves 22, dirixida por
Antoni Ros Marba, acompañada

pola soprano Isabel Monar, o tenor Joan Cabero e o barítono Josep Miquel Ruiz. T amén Ou..
RENSE podemos desfrutar da sua
música baixo a dirección musici
de Alberto Zedda, o Venres 16 '
no teatro Principal. Por último, ,
AINHOA AR.TETA, soprano e ¡
da que podemos disfrutar da sua ;
voz, acompañada ao piano por 1
Alejandro Zabala, interpretando
obras de Schuman, Lístz, Faure e
Falla, en PONTEVEDRA o Sábado 17, no Pazo da Cultura, e en
VIGO o Martes 20 no C.C. Cai- 1
xanova, ás 20:30. •

.
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soutro día presentáronse
de forma espectacular os
resultados das investigacións sobre o xenoma humano, que seixa van revolucionar
a medicina do futuro. Os noticiarios abriron coa boa nova,
ou co espectáculo , dándo lle
especial relevancia a un descubrimen to abrai ante: as razas
humanas non existen. En titulares. C on voz impostada, o locu t or que cad a mañ á n os
adou trina dende a Radio G alega apostila: "Xa saben, o Rh
negativo e. todo iso . .. " E xa a
cagou be n Arzallus co n este
invento do xenoma, que para
algo tiña que servir.

Á esquerda, Eládio Rodríguez xunto a López Carballeira, Xoán Bárcia Caballero e Losada na inauguración do monumento a Rosalia en Santiago en 1917.

Xoán Carlos Lagares é autor da biografia de Eládio Rodríguez González
publicada por ANosa Terra

Ahistória do poeta que lle deu nome
a un dicionário
11
retrato da vida de Eládio Rodrí¡Terra a Nosa!
guez, 0011 Eládio, ao dicer de
Fala a Nosa!"
Cando dentro de tres meses Otero Pedrayo a quen o respeito
Vencéllase Eládio Rodríguez aos
se celebre o Dia das Letras non lle permite apear o don no liGalegas, o nome de Eládio miar ao Diccionari<; enciclopédico - galeguistas da Cova Céltica forRodríguez Gonzá(ez terase . gallego-castellano. Nado ·o 27 de mando parte do consello d~ reXullo de 1864·en Ponte de San
repetido centos de veces en
dacción do seu voceiro, Revista
Gallega; asina o manifesto da Liaulas, actos, conferéncias e Clódio, no ourensán concello de
libros. Até agora, só uns Leiro, Eládio Rodríguez marcha ga Galega na Coruña, pertence a
cantos coñecian o seu nome con sete anos a estudar para a Solidariedade Galega e intervén
.•
e, para os máis, tampouco Coruña, cidade na que se insta- na constitución en 1916 da pridistaba de ser a forma de 1aria definitivamente en 1888 meira lrmandade de Amigos da
chamar a aquel diccionário despois de pasar de novo pola Fala amáis de ser sócio fundador
lexicográfico en tres volu- aldea como mestre particular. Na da Real Academia Galega que
mes publicado alá pola me- cidade, á marxe do seu traballo chegará a presidir. O cu~rículo
tade do século pasado. Maio no concello como escrebente, galeguista de Don Eládio é amachegaranos á figura de Elá- Eládio Rodríguez comeza unha plo, pero agora, mesmo semella
dio Rodríguez, un galeguista infatigábel tarefa de xornalista. A aparecer de novo no meio de
e poeta que apañaba pala- sua sinatura queda impresa en canta organización se criou co fin
bras e de quen cada dado cabeceiras como La Mañana, El de promover o recoñecemento
cultural e político do país.
Noroeste, O tío Marcos da Portebiográfico tórnase agora en
/a, A Monteira ou Galicia. "Alén
novidade. O profesor Xoán
Home inquedo e animoso, o esCarlos Lagares é autor da bio- da redacción de noticias, Don
grafía Don Eladio Rodríguez Eladio escrebe artigas sobre dife- critor e investigador interesouse
González, (A Nosa Terra) . rentes a$pectos culturais ou de tamén a fondo pola música popular, partillando da criación a
crítica teatral e literaria. A este lafins de 1916 do grupo Cántigas
bor dedica as últimas horas do
Fotagrafado en multitude de acda Terra, do que foi presidente.
día, de maneira que as xomadas
tos de reivindicación da cultura
Releváncia terá tamen na sua
na ovalada mesa común de regalega, Eládio Rodríguez dista
traxectória a dirección do supledacción ás veces terminan dé
moito de aterecer a imaxe dun inmadrugada, nun proceso-commento literário "Nós, páxinas
vestigador ensimismado. Pequegalegas" (1918), do xornal El
partido de discusión, .elaboración
.( no, con . bigote, importantes enNoroeste. "A importancia políti·tradas e· traxe de época, retrátae corrección de noticias. O comca desta iniciativa é destacada
promiso coa profisión de xornase na homenaxe en Lugo a Caspolo seu director, que apela á
lista lévao a participar, andando o
telao ou na Coruña a Murguia, na
unidade dos galeguistas, á netempo, en 1904, na fundación da
redacción da Revista Gallega, no
cesidade de sumar todos os esAsociación da Prensa da CoruSeminário de Estudos Galegas
fo rzos para a consecución do
ña, que máis tarde presidirá", reou con Curros, Vilar Ponte, Caobxectivo común, acabando o
lata Xoán Carlos Lagares. Da
banillas ou Vicente Risco. lmaescrito -primeiro editorial da cosua autoria é tamén na sección
xes todas elas descoñecidas que
lección "Coa porta aberta"- coas
dan canta da biografia dun home
fixa "Pintores de almas" na que
seguintes significativas palaretrata con poemas a artistas ga•
-poeta no seu tempo, lexicógrafo
bras: "Coidamos cumprir d'esta
·para a posteridade- que labrou a
legas e que sae publicada en A
maneira un deber de gallegos
sua biografia ao berro de: "AdianNasa Terra, cabeceira da que é
verdadeiros, e ternos por segur:: te pois, adiante sempre!".
habitual col_aborador. O autor da
ro que así taremos unha labor
biografia exuma o manuscrito do
-Xaán Carlos Lagares elabora o
de sinceira lrmandade onde
poema adicado a Castelao.

-0- C. VI DAL.

queipan todos. iTerra a Nasa!
iFala a Nosa!" escrebe Lagares,
recollendo palabras do autor.
"Don Eladio considerábase a si
mesmo fundamentalmente poeta, e desta apreciación participaban igualmente os seus coetáneos, aínda que hoxe a sua obra
lírica sexa ignorada case por
completo", observa o autor da
biografia antes de relatar a multitude de prémios que conseguiu
en vida. Caracteriza a sua poesía polo "seu ruralismo, por unha
actitude cívica identificada coas
loitas agrarias e mais pola inclusión de elementos míticos de raíz fundamentalmente celta (aínda que non só) na reivindicación
patriótica", con títulos como Folerpas ou Oraciós campesiñas.
Facetas todas de Eládio Rodríguez que dan novas luces sobre o que non pode deixar de
ser recoñecido como autor do
Diccionário Enciclopédico Gallego-Castellano, indubidabelmente, a grande obra que o ocupou
boa parte da sua vida na recollida de palabras. "Coida valeiro e
pecadento o día decorrido sin
apañar unha verba, ou a sombra vagoenta de unha verba espeitral", dixo del Ramón Otero
Pedrayo, quen atopaba no seu
labor lexicográfico a "gracia dun
enfeitizar''. Na fin da sua vida que chegaria o 14 de Abril de
1949- a enfermidade facia que
Eládio Rodríguez esquecera
mesmo as palabras máis simples. "Unha doenza especial- ·
mente dura para quen sentía de
t¡:tl modo a paixón polas palabras", conclue o biógrafo. •

Como eu son de letras e en xenétiea non cheguei a saberme
as le is de Mendel, estou renClido ás informacións periodísticas que me explican o avance
científicos en linguaxe para
parvos. Resu lta que unha manchea de abio ga tar n un
mundo de carto para descubrir
que se un negro e unha negra
teñen un fillo e lles sae negro
non é por xenética: i é por pura
casualidade! Tal e como está o
patio xa é mala sorte. Os negros non son unha raza, son un
colectivo desafortun ado. En
cambio os blancos son un colectivo a mar de sortudo, porque con poucos máis xenes que
unha rata gobeman o mundo.
Logo resulta que non é exactamente así, e na letra pequena xa
se fai algún matiz: o que os científicos din non é que non existan razas (que se cadra non é un
concepto alá moi científico) senón que as diferencias entre os
xenes de dous individuos de distintas razas (logo as hai) non son
significativas, e mesmo poden
ser menores que as que hai entre
dous individuos da mesma raza.
Entre o sensato e o ab urdo media un matiz, pero o locutor da
Galega estaba máis preocupado
por Arzallus que polo xen ma.
A intrínseca mala orte do colectivo de xente de cor vaille impedir que os avances científicos, aparte de deixar en bolas
aos nacionalistas bascos, sup fian a inmediata derogación da
Le i de Estranxerfa, por anticie ntífica. Se o xen ma vén
sendo o DNI de cada un, e deles é o mesmo que o no o, número arriba número abaixo,
¿por qué lles pechamos as fronteiras? Niso non reparou o locu, tor do Rh n egativo, xa saben. •

VÓLVER AO REGO

V

eñen de descubrir que a
maioria dos caso s d e
denúncia n o s realit y
shows italianos son protagonizados por actores baixo guión. ·
Pero corno .son os máis vistos
os directivos das TV italianas
din que non pensan renunciar
a estes "programas da emoción". Ahonda material da vida mesma para non recurrir á
ficción, pero acaso a audiéncia
non está para resistir unha sobredose de realidade. +

