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de Ramilo pero afirma
que os empresórios
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Carballeda de Ávia, unha moción de censura
por liortas familiares
As eleicións bascas serón cinco meses antes
que as galegas
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Víctor Omgbá
Calella sen saída

O PP topou coa lgrexa

Lista de éxitos
da literatura galega
(Páx.25)

O primeiro libro

<leste autor camerunés
afincado en Galicia.
Un duro relato
sobre a vida dos inmigrantes
africanos no noso país.
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As declaracións de Mariano Rajoy, unha vez que se soubo que a
Conferéncia Episcopal non asinaba o documento antiterrorista do
pp,psoE, pasarán aos anais da direita española. Levado pola pre,
sa, o vicepresidente do govemo pouco menos que aplicou á cúpula
católica as mesmas acusacións que a todos os que criticaron a uni,
lateralidade do documento e o seu sesgo partidista e antinaciona,
lista. Unhas críticas que procuran estabelecer unha trincheira falsa
na que, ou se está con ese documento ou se está con ETA. Nada
máis lonxe da verdade, pero esa foi a liña política que seguiu o
executivo de Aznar desde hai ano e médio. Un moderadísimo car,
denal Rouco indignábase desde Roma con estas críticas do gover,
no de Aznar, que rapidamente plegou velas, ainda sabedor que o
pronunciamento da Conferéncia Episcopal pon ponto final a un
intento de impór unha única posición como lexítima fronte á vio,
léncia terrorista. Coincidéncia ou non, Ibarretxe convoca ás urnas
en Euskadi, xusto cando grande parte da argumentación que car,
gaba o documento pp,pSQE quedou desmontada pola lgrexa.+

Os usuários apoian
a folga en
Transportes La Unión
(Páx. 12)

Últimas reyelacións do 23-F

Saíulles un golpe moito
mellor ca planearan
(Páxs. 20 e 21)
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desde a asemblea de Ourense
e o estabelecimento das liñas
de actuación do BNG de cara
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Non habia buses, pero ainda asi,
o salón de actos principal do Pazo de Congresos acabou enchéndose. Tampouco había nengún indicativo no exterior do edifício, pero a masiva presenza de
coches co distintivo GZ nas matrículas, pegatinas de "A Coruña"
e indicativos provinciais co re-

centemente legalizado "OU" de
Ourense, permitian concluir que
no seu interior se celebraba un
acto nacionalista.

para que deposite a sua confianza no BNG e nun proxecto
que se apresenta baixo o compremiso de defender os intereses do país.

As intervencións da tenante-alSen discrepáncias
calde do concello de Santiago,
Encarna Otero e do vicepresi- ·
A proximidade da cita eleitoral
dente da 1)1esa do parlamento,
Bautista Alvarez, centraron o de Outubro e o reto de mellorar
acto de apertura. Os encarreos resultados acadados nas angados de clausurar o congreso
teriores autonómicas foron, se
cadra, os elementos que propiforon a vice-portavoz do grupo
ciaron que tanto a militáncia coparlamentar do BNG no parlam·o as diferentes sensibilidades
mento galego, Pilar Garcia Negro e o portavoz nacional, Xosé
políticas integradas na organización centrista esqueceran calManuel Beiras.
quera posíbel discrepáncia e pecharan filas arredor dun prograCatro intervencións diferentes
ma e un candidato. Asi o poñia
pero unha mensaxe clara lanzada á militáncia: ilusión para
de manifesto, na sua intervencomezar con ánimo o traballo
ción o próprio Bautista Álvarez,
de cara aos próximos comícios.
para quen "nengun conflit0 -é
E un chamamento á cidadania,
lóxico que existan- ten, por sor- -

te, a dimensión suficiente para
ser debatido e dirimido na
Asamblea Nacional".
O vice-presidente da Mesa do
Parlamento, lonxe de abrir novas ou vellas liñas de debate
centróuse en facer un percorrido polo labor institucional do
BNG, no decurso destes dous
últimos anos e nos éxitos obtidos, tanto nos concellos, como
no congreso dos deputados, no
Senado ou no próprio p~ula
mento europeu. Bautista Alvarez referiuse tamén á importáncia da moción de censura recentemente debatida no parlamento e aos positivos resultados desta. As suas críticas dirixí ronse, sobre todo, ao labor do
PP e do próprio presidente da
Xunta, Manuel Fraga lribarne,
Pasa á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

aos que acusou de traballar en
benefício do governo Aznar e
de costas aos intereses do país.
Pola sua banda, Encarna Otero, nunha intervención breve
pero concisa, tamén se referiu
á "peste Fraga". A tenante-alcalde compostelana foi a que
máis releváncia concedeu á
próxima cita eleitoral, destacando que "o · povo síntese cada vez máis identificado co
proxecto do BNG" e que é
abriga da organización nacionalista "derrotar" ao PP e
"botalo fóra de vez".
Tras facer un balanza dos últimos acontecementos políticos,
Otero lernbrou algúns dos contidos do programa do governo
do BNG, que de cara a Outubro será revisado para recoller
as novas necesidades. Un programa de governo que calificou
como "necesário" e que agora
"convértese en imprescindibel".
Tamén en referéncia ao traballo da organización frentista ,
Pilar García Negro destacou a
necesidade de melloralo para
"mellorar a defensa do país". A
viceportavoz parlamentária recl am ou maior capacidade de
autogoverno para Galiza, destacou o crecimento exponencial da organización nacionalista e avaliou positivamente a
moción de censura. García Negro apresentou, á sua vez, un
balanza do traballo realizado
nas institucións "onde o nacionalismo galega fai ouvir a

lelraa fai adamado como futuro pre1iclente da Xunta.

sua voz" e destacou a "autoorganización" como clave da ·
existéncia politica do BNG.

Consello Nacional
O novo Consello Nacional pasa
de 25 a 40 mernbros. Con este
importante incremento o BNG
pretende integrar, no seu principal órgano de dirección, a persoas que representan diferentes
sensibilidades sociais, desde o
mundo sindical á ecoloxia ou o
agro, ademais de propiciar que
estean representadas as cidades.
Alén de rnanterse rnoitas das per-

Chamamento para
'mudar o rumbo do país'

soas que xa pertencian a este organismo anfes, dáselle entrada,
por exemplo, ao alcalde de Pontevedra, Miguel Lores. Tamén se
incrementa a participación de
partidos corno Unidade Galega,
que obtén unha representación
porcentual máis acorde co peso
da sua militáncia, e se mantén o
peso da UPG, ainda que é a organización que máis perde cuantitativamente dentro do Consello
Nacional. A lista destre organismo contou co apoio case unánime da militáncia, agás un pequeno grupo de A Coruña, descontento coa inclusión dalgunha persoa da localidade na lista.•

Irlanda coma exemplo económico
"Érguete e anda, coma en Irlanda, coma en Irlanda ...", cantaban os galeguistas das lrmandades da Fala alá polo 1920. Xosé Manuel Beiras puxo agora a
Irlanda corno exernplo económico no que Galiza pode ter un
espello no que ollarse para albiscar o seu futuro.
Beiras afirmou que Irlanda está a lograr uns prodixiosos rexu ltad os económicos "cunha
política intelixente e audaz,
sen perxufcio de obter, nestes
últimos anos, superavits orzamentários". Citou Beiras como
hai dez anos o produto da renda en Irlanda estaba moi por

baixo da meia europea e hoxe
está por riba desa rneia. Este
cámbio débese, segundo Beiras, a que rnentres a economia
europea medra nun 3%, a irlandesa medrou no pasado
ano en rnáis dun 10%, e o empego perto do 5.%".
Beiras lembrou como a UE interviu na politica orzamentária irlandesa, ainda recoñecendo que
cumpre as normas cornunitárias
das políticas de converxéncia e
que, ademáis, "converxe eficazmente". Seica teñen medo a que
o "requentamento da economía
irlandesa poderia infectar ao conxunto da U E", explicación que

Beiras calificou de "pura farsa".
Beiras perguntoulle ao empresariado galego se un governo do
Bloque na Galiza lograse os resultados que logra o governo irlandés, e fose ameazado pela
Comisión Europea, de que banda se posicionaría este empresariado. "Terán que respostar
chegado o caso", afirmou Beiras,
pero, antes, emprezounos xa a
decidir dentro duns meses "se
están dispostos a apostar por un
poder político que poña a Galiza
na mesma traxectória que está a
seguir Irlanda"· ou seguir a ser un
país dependente e sen peso
económico nen político próprio. •
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Xosé Manuel Beiras reallzou
un "chamamento honesto é
veraz" aos diversos
segmentos da maioria social
"para mudarmos Q rumbo do
noso pafs". Asi, emprazou
ao empresariado galega a
escoller entre a "submisión
aos voraces xigantes da
mundialización ou a exercer
a identidade como tal
empresariado para que poidan prosperar os seus
xenuinos e lexftimos intereses e liderar o
desenvolvimento interno e a
proxe~ción exterior da economia galega". Beiras dfxolle ao empresariado que, se
apostan por el nos próximos
comíclos terán "un dirixente
político insubornábel, ·1eal e
amigo".
Tamén lle lanzou unha mensaxe ás clases traballadoras
galegas, nas que se incluiu,
para pedirlles o seu apoio
"se queren alguén que dende o poder da Xunta combata pola concertación social,
a estabilldade no emprego e
a normalización das
relaclóns laborais". Aos traballadores ofereceulles "ser
un compañeiro".
O seu chamarnento tamén in-

cluiu "ás clases rnáis castigadas polo PP, que arrecada os
seus votos coma unha meiga
chuchona para lago mallar
neles". Neste apartado citou
a comerciantes, autónomos e
profesionais liberais.
Non podia faltar tampouco á
hora de pedirlle o apoio para
chegar á Xunta ao "campesiñado, confinado polo governo do Estado e a Xunta en
auténticos campos de exterminio incruentos", e a Galiza
mariñeira. E aos artistas,
criadores e xentes da cultura, "que están a padecer a
desertización cultural e a asfixia provocada pala barbárie instalada no poder. Ao
comun dos cidadáns
"progresivamente
expoliados do sistema de
servízos do benestar social
que conquistaron coa sua
tenacldade democrática".
A todos eles, Beiras dfxolles
que "se queren un presidente coraxe, un presidente que
non se delxe maniatar, se
queren un governo que.non
acate outro señor máis que
o próprio pobv e a sua pró-.
pria cidadanla galega, o
BNG está na loita democrática para iso".•

Un cámbio de mentalidade
Todo parece indicar que a IX Nacional do BNG vai
supoñer un profundo cámbio na mentalidade política
dos nacionalistas, sernellante á xa histórica Asemblea
do Carbálliño, cando decidiron xogar dentro do marco
institucional con todas as consecuéncias. A Asamblea
que veñen de rematar en Compostela serviulle á fronte
para asumir a tarefa de governar Galiza coma un reto
e para pór á sua militáncia, sobre todo aos cadros
polfticos, en sintonía de saida na procura da meta
eleitoral: o Governo galego.
O BNG aprobou por vez primeira os alicerces en
que asentar o futuro governo, baseados nun terreo
realista e práctico, cuns obxectivos que o situan no
eido do posíbel, para que a própria militáncia
¡;¡suma o ámbito no que se pode mover o governo
nacionalista, para facelos posíbeis, pero, tamén
para saber a onde se pode chegar nunha
lexislatura sen sofrer fustración froito das arelas
non acadadas. Obxectivos que, por outra banda,
poden ser asumidos polo PSdG-PSOE (sócio
. necesário) a non ser que siga téirnando en
demandar do BNG que abandoe o nacionali$mo,
antepoñendo a sua idea de España ao seu
compromiso con G?liza.

Aprobada a letra, necesita aogra o BNG afinar a
música, para que a melodía do seu programa eleitoral
chegue aos cidadáns e se queden con ela. O BNG
terá que apoiarse nunha mensaxe lóxica e coerente,
cun valor de verdade, para criar a irnaxe própria e
tarnén a do seu adversário, o PP. Para logralo, deberá
trasmitir a mensaxe do seu proxecto, contrapoñendo a
imaxe en positivo do BNG a outra que sintetice os
aspectos criticados do Partido Popular. O partido de
Fraga ataca ao BNG {maiorrnente polas suas
relaccións co PNV) porque non ten resposta política
ante a opinión pública galega. As descalificacións do
PP amosan certa impoténcia política e déficit
democrático, alardeando de forza verbal ou
institucional para encubrir as suas contradicións.
Pero o BNG non pode enzoufarse na loita política co
PP xogándolle no seu campo, no das descalificacións,
nen tampouco apresentar a organización nacionalista
como o "milagre" capaz de acabar cos males do PP. A
"milagre" non é o BNG, senón o seu programa, as
suas propostas, ainda que o xeito de facer política, a
·próprio proxecto a longo prazo tamén sexa
determinante. Pero é o programa o que deberá
apresentar antes os cidadáns para que eles decidan.

Esta nova situación requiré tamén unha nova dinámica
interna. As asembleas do BNG sempre están, cada
· tres anos, polos ritmos eleitorais, a cabalo dalgunha
eleición, que colle protagonismo nas discusións. Sexa
cal sexa o resultado de Outubro (moito rnáis se os
nacionalistas chegan á Xunta) o BNG pQde necesitar
unha Asamblea Extraordinária para adaptar a
organización ás novas circunstáncias. Reafirmado o
frentismo corno un dos importantes valores do BNG,
como fórmula que perm.itiu o seu contínuo crecirnento,
unha organización cada vez con maiores
responsabilidades require dunha dirección soberana,
áxil e responsábel, e dunha militáncia madura, con
capacidade para analisar máis alá da consigna ou do
estado emocional.
Necesita tarnén ur. marco claro e asumido de
relacións entre a militáncia e os órganos de poder
institucional e, sobre todo, unha interlocución
transversal, tanto da dirección do BNG, como dos
distintos governos (principalmente se se acada o
autonómico). Non só para poder governar, senón
para facelo co consenso de organizacións
nacionalistas que traballan neutros eidos. •
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lncorpóranse ao organismo 17 persoas novas

O40% dos eleitos para o-Consello Nacional son mulleres
O dado máis significativo das 40
persoas leitas pela Asemblea do
BNG para o seu Consello· Nacional é que se incorporan nove
mulleres, elevando o censo feminino a 16, o que representa o
40% das persoas eleitas directamente pela Asamblea.
Na lista no vovo Consello aprobado pela Asamblea ·(uniránselle os representantes de cada
un das zonas (22) e dous designados polos partidos e colectivos que o integran) incorpóranse nove persoas que non formaban parte do organismo, ainda que o número poderia auentár a 17 se as distintas formacións manteñen o compromiso
e designa como seus representantes aes integrantes da lista
de 40, polo que entrarian auto-

máticamente os suplentes en
igual número.
A ampliación de 25 a 40 do número de integrantes do consello
designados pela Asemblea levou
a que só se renovase a duas
persoas, Martiño Santos, que figuraba en representación de Galiza Nova, colectivo que abandonou, e Xosé Manuel lrímia.
As persoas desginadas directamente pela Asamblea son: Xosé
Manuel Beiras, Bautista Alvarez,
Salomé Alvarez, Carlos Aymerich, Xaime Bello, Dominga Brión,
Alicia Cadarso, Pilar Candócia,
Rubén Cela,.Olalla Davila, Miguel
F. Lores, António Oca, Ferreiro
Abelleira, Maria Xosé Freixo, Ana
Gandón, Pilar Garcia Negro,
Francisco Garcia, Francisco Jor-

quera, Mário López Rico, Carme
Corbalán, Domingos Merino, Camilo Nogueira, Tereixa Novo,
Luis Obelleiro, Encarna Otero,
Lois Pérez Castrillo, Célia Pérez
Orje, Ana Belén Pontón, Anxo
Quintana, Alberte R. Feixoo,
Branca Rodríguez Pazos, Rodríguez Peña, Francisco Rodríguez,
Ana Rua, Goretti Sanmartín, Alfredo Suárez Canal, Henrique Tello, Francisco Trigo, Guillerme
Vázquez eXesus Vega. ·
Entre os suplentes que seguramente entrarán, aparecen, por
esta orde, Xosé Díaz, Xosé Rodríguez (Pepe de Cartelle), Margarida Vázquez Veras, Xabier
Paz, Alexandre Sánchez Vidal,
Bieito Lobeira, Maria Luisa Sábio, Fernando Blanco e Rosa
Maria Darriba. +
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Os alcaldes das cidades están presentes no Consello Nacional. Na fotografia, Xaime
Bello (Ferro!) e Miguel Lores (Pontevedra).

Os eixos programá6cos
dun governo nacionalista
Os eixos nos que se basea a
alternativa programática do
BNG son, segundo explicaba
Xosé Manuel Beira& no seu
discurso, "progreso, benestar
social, liberdades e dignidade".
O progreso económico, implica
para o portavoz nacionalista "a
esixéncia dun desenvolvimento sostíbel autocentrado". lsto
é, un modelo baseado no potencial interno da economia
galega e cun poder político
que "sen dirixismo" sexa quen
de conducir os procesos macroecongmicos _da sociedade.
O benestar social viria garantido por un estado redistribuidor,
capaz de percurar unhas condicións laborais dignas e o ac,ceso universalizado aos bens
inmateriais da educación, asanidade e os servizos. Beiras
defende, c_
o n este ponto, a
consecución ·e mantimento dun
dos aspectos clave do welfare
state, ou estado do benestar,
"sen o cal resurta imposíbel
que os froitos do progreso económico redunden en proveito
dos diferentes segmentos da
sociedade e da cidadania".
Pala sua banda, a dignidade
colectiva só poderia acadarse
de estar pler1amente aseguradas as ·1iberdades cívicas e democráticas. De non ser garantidos estes direitos furidamentais, advertia o portavoz nacional do BNG, "a convivéncia
social pacífica e sosegada seria impracticábel, a igualdade
seria mentira, os febles serian
esmagados e a civilización sofriria un retroceso na história".
Uns direitos, lembraba, que o
poder debe ser o primeiro en
asumir e prácticar sempre que
parta dunha conceición democrática da vida social.
Canto á dignidade comunitária
e institucional seria a que permitiria "manter a identidade de povos e indivíduos,-exercer a liberdade e deixar de ser unha masa
informe". A consecución desa

dignidade á que se refería Beiras viria dada por unhas institucións políticas e autonómicas
con vocación "de serviren para
o progresivo autogoverno dos
cidadáns da nación galega".

Garantir o
desenvolvimento
económico e social

sertización no médio rural e
que artellara os usos da terra.

lgualdade social
O representante do BNG reiterou o compromiso da formación nacionalista na defensa
dos sectores produtivos e dos
servizos públicos, apelando a
unha política de benestar social
da que destacou como pezas
clave a política medioambiental, a defensa da sanidade pública e o estabelecimento de
medidas dirixidas a garantir a
igualdade social das mulleres,
da mocidade e dos emigrantes.

A acción lexislativa dun futuro
governo do BNG estaria dirixida
a "promover o desenvolvimento
económico, a estabilidade laboral, o acceso á cultura e a funcionalidade das institucións".
Para asegurar ese desenvolvimento· económico con carácter
autocentrado, no que Beiras inBeiras rexeitou, en referéncia
sistiu ao longo da sua intervenás propostas programáticas nación, alén de escionalistas referidas á emigración,
tabelecerse uns
critérios de polítibenestar
"a atitude conmica de desenvolviserativa da polítisocial viria
m e nto converca de propaganxente, teria que
da,
esmolas e
garantido
partir di:ln modelo
clientelismo da
de "financiarriento
actual Xunta" e
po_
r un Estado
específi~o para ·
apostou por liñas
redistribuidor,
Galiza e unha
de acción centrapolítica ~stratéxi
d as na criación
capaz de
ca no seo da
das condicións
Unión Europea.
necesárias para
·percurar unhas garantir
o seu re-Be iras defendeu
torno e o estabecondicións
tamén a necesilecimento de prolaborais dignas gramas que redade de acadar
un pacto social
médien a "misepela industrializarábe I situación
ción e a aplicación de políticas
actual da maioria dos emigrade innovaci6n tecnolóxica e polídos nos países de acollida".
ticas enerxéticas. Ademais, en
Outro dos peares da acción leestreita relación co proceso de
xislativa do BNG estaria na polídesenvolvimento eco.nómico,
tica educativa, cultural e de norestaria a aplicación dunha ¡Jolítimalización lingüística, entenca laboral e de emprego orientadendo a educación como un dida á estabilidade, á redución do
reito fundamental, "non por iso
paro e da precarización, á
excluinte do ensino privado, coeficiéncia produtiva e á segurimo complementário e opcional".
dade laboral.
O governo nacionalista estabeleceria as pautas dese modelo
A acción lexislativa nacionalisde en.sino e poria a dispór da
ta estabeleceria tamén como
cultura o "apoio loxístico neceeixo, · unha política de ordenasário para o seu fonalecimento"
ción e reequilíbrio territorial,
tendendo cara a "plena normalique vertebrara as comunicadade do uso social do idioma en
cións internas e co exterior,
todas as suas dimensións". +
que freara o proceso de de-

o

Numerosas organizacións convidadas asistiron ó Asemblea da BNG.

_Diálogo sen cancelas
A vixéncia da Declaración de
Barcelona, o contundente rexeitamento da violéncia de ETA, a
demanda de diálogo como única
via para solventar os problemas
de Euskadi e o papel do nacionalismo perante a UE e o estado español foron alguns dos
eixos do debate da IX Asamblea
Nacional, destacados por Beiras
no seu discurso.
Sobre a Declaración de Barcelona, o portavoz nacional do BNG
tiraba que serviu para consensuar posicións entre as tres nacionalidades históricas a respeito do marco xurídico-político do
estado, para catapultar a Galiza
até situala no "mesmo rango po1ítico que Euskadi e Catalunya"
e por ter servido para abrir o debate sobre o carácter plurinacional do estado español.
Con grande contundéncia verbal,
lembraba Beiras a "cruzada de
asédio inquisitorial a todo o nacionalismo emancipador" provocada pola "detestábel violéncia
etarra". Unha reflexión que o levou a analisar o pacto anti-terrorista PP-PSOE, do que concluia
que desencadeou unha "ofensiva
de chantaxe política e ideolóxica".
Ademais, coincidindo coa decisión adoptada recentemente polo
Parlament de Catalunya, frente a
calquera pacto excluinte, a aposta
polo diálogo "sen cancelas é única saida pola que pode apostar e
sempre apostou o BNG".

Parlamento europeu
A respeito das políticas comunitárias, Beiras destacou a importáncia de BNG terse integrado no
grupo ALE e de ostentar a presi-

déncia -através de Camilo Nogueira- do intergrupo Nacións sen
Estado. Pero sobre todo, destacou a vixéncia das análises que o
nacionalismo ten feito a respeito
das políticas económicas globalizadoras polas que aposta a UE.
Unha Europa que se define como
comun pero que "sacrificou con
especial crueldade aos paises que
somos periféria, que pagamos en
perda de producións, ingreso e riqueza, moito máis do que recebemos dela en subvencións".
O documento político aprobado
pola Asamblea recolle tamén unha
ampla reflexión a respeito do papel
do estado español e , nomeadamente do partido que sustenta
ao govemo. Oeste documento, resaltou o portavoz nacional a "maioria.totalitária" que exerce o PP, a
"exacerbación do imperialismo españolista" e a ''feroz ofensiva, fanática e xenófoba, cara a demolición,
non só das forzas nacionalistas,
senón das realidades nacionais de
Galiza, Euskadi e Catalu_nya".
As propostas de acción de cara ao
futuro céntranse pois, nestes aspectos. A pretensión do BNG é, en
función destes, consolidarse como
"referente da práctica progresista",
afortalar o foro Galeuzca "como
plataforma desde a que reivindicar
conxuntamente con outras forzas
nacionalistas o cámbio da estrutura institucional do estado" e avanzar no peso político, no caso do
BNG en Galiza e no caso das outras nacionalidades históricas, nos
seus respeitivos territórios, para
consolidar "un mecanismo comun
de defensa política" que permita
acadar o recoñecimento do carácter plurinacional do estado. •
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Asua posta marcha depende da conversión do Senado en cámara territorial
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Aparecen catro.novos tasos~de
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cantos máis test se realizan para detectar a encetalopa.,.
tia bovina esponxiforme, máis casos apatecen. lJop_
30.000 test realizados en toeo o Estado paEa- leealiz-ar _
animais afectados _poló Jn.al das vaeas~IQµCas~ _rra-=-GaJízii _
le.varonse a cabo o 40% dos mesmos é dicer, 12.óoo.
Coa aparición de cinco novas casos, ~tró -9eles na Galiza,
no conxunto español déronse 29 casos_de encefalopatia, dos
que 17 están no·noso país, o que supón do 58% d_os caso~.•

O PSdG·PSOE propón un proceso de
converxéncia den.tro do Estado~español -..-~e-MEDTEe=retoma
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Un decreto da-Xunt¡¡ estabelece que
unidades_Eré alta
tecnoloxia do Instituto de Medicina Técnic:a, Medtec,
· pasen a ser competéncia dos xerentes do~ hospitais
p_úblicos. A partir de. agora o p-ersoal do S~rgas-e .d·o
Medtec actuarán~e forma co"Orden·ada~ar:a=exrraer o
máximo rendimento das ,unidades oncolóx-icas, de
ciruxia cardiaca, cardioloxia inte_rvencionista e oftalmoloxia. Con este decreto non desa]Jare(:·e b
Medec, pero si se suprime un mode.lo sani~rio_ que
optaba pola privatización d·o servizo e que recebira
·numerosas críticas porque puña a racionalización
económica por enriba dos aspectos relativos á saude.
Froito deste modelo, producírase o episódio do
aspergul/us. Por outra banda, antes do verán as

O grupo socialista no Parla. mento de Galiza apresentou a
pasada semana unha proposta de flnanciamento autonómico, comun a todo o PSOE. O
proxecto do PSdG baséase en
primar a solidariedade territorial para compensar os desequilfbrios de renda que existen entre as diferentes autonomlas. Outro dos seus piares seria a definición total
das competéncias. das comunldadesi>ara chegar a un modelo lgualitário para todas elas.

~undacións-sanitárias...que-xestionan-algu.ns-hospltaiS--

públicos pasarán a ser entes de direito Jiúblico. Con
estas duas medidas recua un chisco o rnodeloprivatizador posto en marcha por Xosé ~~uel-Romai
Becc~ria cando era cons,.e lleiro de Saoidade. •

A fórmula socialista para mudar ,
o sistema de financiamento autonómico procura, segundo a
deputada Dolores Villarino, servir de base económica para un
desenvolvimento total do Estado
autonómico. "O financiamento é
só unha parte da cuestión. É
preciso converter o Senado nunha cámara de representación territorial e ensaiar un sistema
que, éo tempo , nos conduza a
unha equiparación de renda entre todas as comunidades."
A reforma está baseada en vá- ·
rios principios básicos que serven de guia para entender cal é
o xeito de enfocar o futuro do financiamento do Estado español desde o ponto de vista socialista. O principio de igualdade quera garantir qµe todos os
cidadáns teñan asegurada a
prestación dos servizos públicos esenciais, vivan na comunidade na que vivan. O de suficiéncia retírese á necesidade
de que as comunidades teñan a
suficiente capacidade para financiar os servizos delas dependentes, atendendo a critérios tales como a dispersión xeográfica, o envellecemento e o
número de habitantes.
Mediante o de autonomia financei ra, as comunidades poden
"estabelecer os seus ingresos e
gastos, mediante ingresos tributários e subvencións", como afirma a proposta. Desta maneira,
cada autonomía poderia desafiar con maior liberdade o seu
orzamento. Para conseguir o
equilíbrio territorial, a mudanza
recolle a pertinéncia de facer
unha "redistribución da renda"
através dos fundos europeus e
demais compensacións pública&. Con esta medida permitese
que todas as administracións
autonómicas conten cos mínimos suficientes para atender a
sua povoación. Esa igualdade
pola que se avoga maniféstase
claramente no princípio de non
discriminación, polo que se considera que todas as autonomias
deben contar co mesmo nivel de
renda "estean dentro do réxime
comun ou no foral."

Autogoverno con fun.d os
suficientes
Para Villarino, da existéncia da
autonomia financeira vai de-

Destituido o presidente do porto de Ferrel
por obstruir a planta -de gas
O presid~nte da Autoridade Portuária de Ferrol-SaR Cibrao, Guillarme Romero Caramelo, foi cesado pola Xunta. e subsUtuido por Guillarme Grandio, até hai be_n pouco director do porto d~ Coruña. Fontes próximas ao Gaverno indicaron que Romero non escoitaba as mensaxes
oficiais que "e exixian que non ~r:iterpecese o proxecto
da planta de gas que impúlsan o Grupo Toxeiro, Feoo.sa·,
Endesa e CaixaGaliza e que está previsto que se coAstrua en Mugardos. Este! proxecto .é considerado como
estratéxico' para o país e a obstrución de Guillarme Romero puña en cuestión a sua viabilidad~. Outras fontes
sinalan que a destitución de Romero significa unha nova
derrota poi ítica do seu principal valedor: o delegado do
Governb central ·na Galiza, Arsénio Fernández ?e-Mesa.•

Dolores Villarino, Deputada do PSdG-PSOE.

mun e foral- pon, en palabras
pender o futuro do ,autogoverno
de Villarino, a unha parte do
nas comunidades. E por iso que
Estado español por riba da ouos socialistas propugnan un sistema de corresponsabilidade fistra. "A política de fundos comcal. "Hai que negociar unha depensatórios debe facerse dun
terminada cesión do IRPF e en
xeito solidário para ir, aos pouparticipacións do -1\ÍE e outros
cos, alcanzando o ideal de
impostos espe- ,
igualdade entre
todos os espaciais para obter
un grao de ingreñois. Por iso é
sos suficiente pabon que tamén
a1que
se incluan terr a permitir que
mos como o a
cada autonomia
negociar u.nha
dispersión xeo- .
fináncie as suas
determinada
gráfica e o envecompeténcias
11 ece mento ·da
próprias, alomecesión do IRPF e povoación
para
nos nun 50 por
calibrar cal é a
cento", explicou ª·
participacións
necesidade real
deputada.
por parte dos .cido 1VE e outtos
dad áns galegos
É por isto qtie
impostas
de determinados
seria necesário
servizos".
que o Senado se
especiais"
transforme nun
foro autonómico
DOLORES VtLLARINO A revisión propugnada polQ
no que se poidan
PSdG~ considera
tomar decisións
que tamén se dedeste tipo. "Atrabe vincular a este
vés da Cámara
tema a reformúlaAlta podemos
.ción do modelo ,
chegar ao conde financiamento local. "Os consenso entre o governo central
cellos deben posufr as compee as autonomia$ para ver d~
téncias en matéria de educafacer un modelo beneficioso
ción, vivenda e emprego, entre para todos".
outras·~ afirma a proposta socialista. 'E por iso que en breve se
Outro dos piares da proposta é
fará unha revisión específica soa converxéncia. dentro do estado. O actual duplo sistema co- . bre a economía local."•
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Meilán reeleito como reitor coruñes,
ao tempo que se afortala a crp>sición a el
A eleición de reitor da Universidade da Cpruña non
resultou o paseo que o reeleito Xosé Luís Meilán Gil
agardaba cando comezou a campaña. Se inicalmente
pretendia obter 200 votos das 300 persoas integranes do
Claustro, finalmente só conqueriu 170, é dicer, o 58% dos
sufráxios. Non foi unha sorpresa que_o decano de
Informática, Xosé Maria Barxa, colleitase o 37°k dos ·
votos, é dicer, 108. Barxa apareceu como cabeza da
oposición que se foi fraguando tras a reforma estatutária
promovida por Meilán para contlnµar no posto. Agora o
decano de Informática preparará unha estratéxia para
agromar unha alternativa cando se xubile Meilán Gil, ·
· circunstáncia que está prevista en dous. anos e médio.
Daquelas os apoios personais de Meilán poderian
reconsiderar a sua postura e facilitar a renovación nesa
institución universitária. Meilán é o home .do PP e
do Opus Dei na Universidade c:Orufíesa, foi
nomeado por Fraga, para o que cesou ao anterior
reitor, Xosé Maria Portero Molina-.+

Galiza única comun·idacle ·
que fináncia o.AVE
BNG pala Coruña Francisco Rodríg_u~z
denunciou a estafa que· supón o anunciado proxecto de
alta velocidade para Galiza, xa que non haberá alta velo- ·
cidade propriameilte dita e só se alcanzarán médias de
140 quilómetros por hora, algo que xa acontece coas
vias convencionais noutras partes do Estado. Ainda asi,
a' Galiza ·non só é a única comunidade do Estado que fináncia a alta velocidade, unha infraestrutura que corresponde construir ao Estado, senón que a Xunta demandou
a Catalunya que tamén fináncie a sua alta velocidade. •

O deputado do
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OPtNIÓN

CCOO,LINGUA E ADMINISTRACIÓN
XoAN COMESAÑA PEDREIRA
Hai anos que CCOO vén defendendo que
o profesorado galego non sexa examinado
de lingua galega nas oposicións ao ensino
público, para o que se aproveitaron uns
cursos de alfabetización de 11dultos chamados de iniciación e perfeccionamento.
Quen teña os títulos destes cursos queda
exento da proba de galega.

o principio, tarnén_os docentes se examinasen de galego?

3º.- Se as destrezas lingüísticas non serven para cualificar de mellor preparado a
un candidato para acceder a un posto de
traballo público, ¿por que se admiten exames psicotécnicos para a escala de subalternos onde hai preEsta situación contrastaba coas oposi.: guntas sobre a ortogracións ao rest9 dos carpos de funcionarios:
fia do español? ¿Non é
Xunta de Galicia, corporacións locais (in- · valorábel que un docluídos os bombeiros e a policía local),
cente, por exemplo, se
SERGAS, universidades, etc. onde non haexprese mal, ben ou
bía ningún tipo de exención para as promoi ben na súa a,ula na
bas de galego.
lingua oficial que corresponda? ¿dá igual
En 1990 a administración do PP, co apoio
que un funcionaiio redacte mal, ben ou rnoi
de CCOO e outros sindicatos, conseguiron dar un paso máis ampliando estas
ben un documento adexencións ás oposicións para.o persoal laministrativo? ¿Por que
boral da Xunta, e no ano 2000 chegaron
o resto das materias
incluso a modificar as bases da oferta pú - 'necesarias para acceblica de emprego para funcionarios da adder á función pública
ministración autonómica, na corresponnon se valoran tamén
dente convocatoria posterior, para Tograr
en termos de apto ou
o mesmo obxectivo. Esta decisión provó-:non apto simplemencou, entre outras iniciativas en contra, a
te? ¿Non hai aquí
interposición dun recurso contenciosoagravio comparatiyo?
adminístrativo por parte dá Mesa pola ·
Normalización Lingüística que aínda está
4º .- CCOO dá por
sen resolver.
sentado tacitamente
que a realización dos
No seu Boletín Informativo da Área Pública
cursos de iniciación
(nº 21), CCOO, cun certo grao de indige/ou perfeccionamento
nación, tenta xustificar a súa posición a
acrediten un coñecerespeito destas últimas oposicións. Vexamento abondo de galemos.
go corno para garantir
os dereitos lingüísticos
da cidadanía. Esta opi• ¿QUE XUSTIFICA CCOO? l.- Que a
proba de galego non queda suprimida das
nión contrasta coa
oposicións, simplemente se exime de realimanifestada nun semizala a quen acredite o seu coñecemento.
nario da EGAP na que
Ou' sexa, cursos de iniciación e/ou perfectodos os presentes,
cionamento. 2.- Que, deste xeito, homoxeprofesores. destes curneízase o tratamento da proba de galego
sos seleccionados polas
coas oposicións aos corpos docentes. 3.delegacións provinQue o coñecemento da lingua só debe ser
ciais de política linconsiderado en termos de apto ou non apgüística para impartito, pois as destrezas lingüísticas non son · ren cursos de linguaxe administrativa, asicualificábeis doutro xeito ·no acceso á funnaron un escrito onde, entre outras coución pública. 4.- Por último recoñece que
sas, se dicía que "a realización destes non
"calíJ.uera traballador da administración auto- demostra que unha persoa acadase os coñenómica está obrigado a acreditar o coñecemen- cementos básicos de lingua galega necesarios
to do galego c9mo garantía dos dereitos lingüíspara desenvolverse nun posto de funcionario
ticos da cidadanía".
cun mínimo de competencia lingüística". Este escrito figura na demanda apresentada
Parece toda unha declaración de principola Mesa que xa citarnos: ¿Están mellor
pios, que, nembargantes, unha· vez recoinformados os dirixentes de CCOO que
ñecida a obriga que os funcionarios teñen
os propios· profesores dos cursos? ¿PÓr que
de saber galega, deixa moitas cousas sen
a Consellería de Educación organiza curresponder. ·
sos de nivel superior aos devanditos, espe-

cíficos p:na funcionarios, se os de iniciación e perfeccionamento son tan maravillosos que en 60 horas lectivas, nalgúns casos reducidas a 45 horas (cursos
ofertados nas universidades ¡para alumnos
procedentes doutras comunidades!), conseguen transmitir o dominio oral e escrito
do galego? ¿Preocupouse algunha vez
CCOO por estes cursos, estudiou algunha
vez os seus resultados,
organización, etc. valorou en realida.de se
serven para o fin que
. se pretende ou sim~
plemente non importa?
5º .- A, na práctica,
eliminación da proba
de galega na última
convocatoria da Xunta destruíu máis de
100 postos de traballo
en Galicia: Esta é a
cifra aproximada de
profesores de galego
que traballaban en
academias especializadas en preparar
oposicións. ¿A destrucción de postas de
traballo non debería
ser a prirneira preocupación dun sindicato
· que se di de traballadores? No seu lugar
este colectivo vese na
obriga de impartir
cursos de iniciación e
perfeccionamento.
CCOO sabe que estes
profesores levan anos
. coa remuneración

¿Por que se mide
con distinta vara
o galega do resto
das materias?
¿debemos examinar
da Constitución ·
a un licenciado
en dereito ou
de informática
a un catedrático
en telecomunicacións?
conx~la~~l c~recen
.
de nmgun tipo de

• ·¿QUE NON XUSTIFICA CCOO?

2 º .- ¿Beneficia á lingua galega? Creo que
esta medida supón un retroceso estructu. ral, o máis grave dos últimos anos, no·
proceso de normalización lingüística <leste país. Primeiro porque substitúe o criterio de que "para entrar na administración
hai que saber galega, canto rnáis rnellor",
polo de que "para entrar na administración
hai que facer un cursiño de galego , sen importar os resultados". Polo tanto saber galega pasa de ser un factor de ascenso social a unha cuestión individual, íntima,
que socialmente nunca vai ser recompensada. ¿Para que esforzarse en aprender algo inútil? Esta nova filosofía do galego é
xa rnoi vella e nega claramente toda a lexislación post-constitucional de protec-ción para ·a nosa lingua.
3º.- ¿Quizais á administración? Por un lado, reducir os niveis de capacitación para
novos funcionarios nunha materia básica
á súa mínima expresión non parece ser o
máis adecuado e en realidade é un criterio
que só se aplica ao galega. Lembremos
ullha vez máis que a materia de lingua· galega está ligada ao cumprimento dos dereitos cívicos dos cidadáns ¿hai algo máis
básico que is to? Pero é que ademáis esta
falta de formación inicial nos funcionarios está abrigando e abrigará afnda máis
á administración a crear cada vez máis
servicios de correción lingüística e a multiplicar os cursos de linguaxe administrativa, o que supón un gasto público anual
considerable que ben se podería enfocar
noutras direccións.

4º.- ¿Beneficia á sociedade galega? Somos
conscientes de que existen en Galicia
• ¿A QUEN BENEFICIA ESTA DECISIÓN?
grupos sociais minoritarios, ás veces moi
1º.- ¿Aos opositores? Nunha proporción . influíntes, contrarios a toda medida que
de J:!láis de 300 opositores por praza non
signifique un avance para a lingua galega,
significa que a eliminación dunha materia
e que a nivel privado rexeitan calquera
como o galego vaia aliviar as horas de escontacto con esa lingua, tanto na súa
tudió nin a. dureza das probas. Significa
aprendizaxe como na súa-utilización. A
exención masiva de exarnes de galego no
acceso á función pública e a súa substituXosé Lois
ción frustra as espectativas daqueles que,
sexa por dignidade profesional, por compromiso co seu pobo ou por simple amor
á súa língua propia, se esforzan día a día
por aprendela, utilizala, coidala e transmi tila, pois lles é negado o valor real
-económico- do seu esforzo.

1º.-

¿Por que non se exime de realizar proba
ningunha a quen acredite outro tipo de
coñecementos, por exemplo, Constitución, Estatuto ·de Autonomía, Lei de
procedernento administrativo, informática, etc.? ¿Por que se mide con distinta
vara o galego do resto das materias? ¿son
estas rnáis importantes? Segundo este ·
criterio ¿debemos examinar da Constitución a un licenciado en dereito ou de info~ática a un catedrático ~n telecomunicacións? ¿Por que teñen que examinarse da LOGSE os docentes se xa realizaron o CAP?
2º.- A homoxeneización no tratarnento da
proba de galego non é real, CCOO sabe
que hoxendía hai centos de prazas convocadas nos concellos galegos onde se van realizar exames de galega sen exención ningunha. Quedan as·universidades, as deputacións, o SERGAS, etc. Confúndese desexo
con realidade. Se .o obxectivo é igualar tratamentos ¿non sería máis doado que, desde

contrato, traballan
sen seguridade social
e nin sequera son dados de baixa no INEM, o seu labor docente tampouco está recoñecido como mérito
nin experiencia para o acceso á función
pública. ¿Tampouco as condicións laborais deste colectivo ·totalmente desprotexido é de interese para CCOO ?·

simplemente que vai haber que memorizar cousas tan absurdas como cántas veces
aparece a palabra dereito no título VI da
Constitución. Significa tarnén que os que
obteñan a praza van ter serias deficiencias
· nunha destreza .básica e práctica que van
necesitar na sua profesión. Por outro lado
estanlles dicíndo aos opositores: "non estudies máis galego que cos cursiños ahonda".
Pero cando saquen-a praza e compro ben
que o que aprenderon non lles chega para
nada, cando vexan que a propia administración. esixe moito rnáis que iso ¿que van
pensar? ¿enganáronos na oposición ou están a enganalos agora?

• UNHA CUESTIÓN DE CREDIBILIDADE.

----

CCOO pode facer corno a UGT ou o CESIF e calar a boca. Sobreenténdese cál é a
.súa posición cara á lingua galega, que é
ben coñecida de todos. Pero se realmente
quere xustificarse ·neste .a sunto cun mínimo de credibilidade ·ante a opinión pública, ante os seus afiliados ou simplementé
ante quen isto escribe deberá contestar a
cada unha das cuestións aquí formuladas,
con todas as consecuencias, e non limitarse a editar un panfleto que elude tratar o
transfondo da súa decisión. •
Xoán Comesaña Pedreira é
ex-secretario de organización da Mesa pala
Nonnalkación Lingüística
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"O alcalde era autoritário e nada transparente, nen sequer nos informaba dos pontos que ian nos plenos", explica, Maria do Carmo Casas, concelleira eleita na lista do PP e que asinou a moción de
que "o pacto antitransfuguis de PP e PSOE 5Ó beneficia ao PP porque xa ._, ten alcaldias que usurpar". luís Mília abandonou o PSOE para encabezar a moción de censura. Na folografia_despacha

OPP perderá aalcaldia despois da marcha de dous concelleiros
1-

~

Arebelión dos levantamáns de Carballeda~de fi:
.¡.

-

HORACIO YIXANDE

O-tres de Marzo ás doce da mañá o pleno municipal de Carballe-'-fa11e Ávia debate a moción de censura apresentada contra o alale~o PP Ernesto Martínez Femández, despois de perder a
matona absoluta ao abandonar o Grupo Popular dous concelleirós. cEsta crise ten a peculiaridade de dividir un ha familia que
dmmnaba o partido a nivel local Os _1:oncelleiros socialistas
-abandonaron o seu partido para poder apresentar a moción.
"O alcalde era moi autoritário e
nada transparente. Nen sequer
nos informaba dos pontos dos
plenos", denúncia Maria do Carmo Casas Regueiro, a concelleira que xunto con Xosé Luis García Moreiras abandono~ o Grupo Popular. Esta marcha\tamén
significa unha división do l?P e
da familia do alcalde.
Maria do Carmo Casas é tilla do
secretário local do Partido Popular, Anselmo Casas, que ademais
até hai ben pouco era funcionário
municipal da confianza de Ernesto Martfnez. Anselmo Casas, hoxe tamén enfrentado a Ernesto
Martfnez, é primo segundo deste
e o alcalde é irmán de Anselmo
Martfnez, presidente local do PP.
En suma, a dirección do PP local
estaba nas mans dunha famflia
que agora vén de enfrentarse.
Asi, o futuro do PP de Carballeda
terán que decidilo as catorce famflias que cantan con militantes
nasa orgánización.
Maria do Carmo Casas non se
considera tránsfuga porque, asegura, "ia como independente na
lista do PP e agora seguirei como independente, pero fóra do
Grupo Popular". O enfrentamento entre Maria do Carmo e Ernesto Martínez comezou en Xuño de 2000, un ano despois de
resultar eleita por primeira vez
como concelleira. O PSOE levou
a pleno municipal a cativa actualización salarial dos funcionários
municipais que o Governo central decidira. O alcalde rexeitou a
moción socialista pero Maria do
Carmo aliñouse coa oposición
porque entendeu a reivindicación

dos funcionários, xa que seu pai
naquel momento ainda formaba
parte do cadro de persoal do
concello. Contodo, Maria do Carmo non pretendía beneficiar ao
seu pai porq,pe en dous meses
teria que abandonar o concello e
non ia percebir a actualización. A
desobediéncia da xoven concelleira irritou ao alcalde e aí comezaron os enfrentamentos.
Aos poucos, Maria do Carmo
Casas e posteriormente o tamén edil popular Xosé Luís García Moreiras foron sumándose á
reclamación de información e
transparéncia que desde habia
anos exixia en balde a oposición. O alcalde non informaba
aos concelleiros do seu próprio
governo dos pontos que ian nos

plenos e eles comezaron a acuñar a expresión dos Jevantamáns, par-a aludir ao papel que
lles correspondia: votar no pleno
o que mandaba o alcalde.

-

brarán como minimo cada dous-,-meses. "Se non tiña a4Raiori
para que ia levar a pleno cues _;__e
tións que pooiá decidir eu~o am;:~~
paro da lei?", . ingufre o~lcalae:-~_a
para xustificar a sua postura.
___ e
·
- _ ~ t
-

A división acentuouse hai sete
meses e Maria do Carmo e Xosé -=- o~enfrentamento_9entro=dª--~r
Luís abandonaron o Grupo Popudo Popular de Carballeda ae A
lar. O alcalde Ernesto..Martínez - levou a buscar-vías de- soluci'
asegura que "ela [Maria- do Caren instáncias partidárlassuperio
mo) pretendia ocupar o posta de
res. O pai de Maria do""Carmo2 - _
Anselmo Casas, e-o-irmáo do al-~ - _cfi
funcionário que tiña seu pai no
concello e el [Xosé Luís] exixia
calde, Anselmo Martfnez;-en_cua- _,_ ~·
que lle xestionase en Citroen falidade de secretfifjo e presidente ·-= :.ba
celo fixo, xa que traballa por conlocal, chegaron a ter unha reü:.- ~el
tratos". "Nada diso, eu reclamaba
nión coa Comisión Cié Seguimen-=- n~
unha dedicación exclusiva, pero
to de Confitos, na que está inte- = so
sobretodo exixia que se cumprise
grado o presidente provincial, Xo- o programa eleitoral e que non se
sé Luís Baltar. "Para meu irmán ___ mi
comportase con autoritarismo" ,-=--todo ten que ir ao-seu rego'~re--=:-'~ ei,
resposta Maria do Carmo.
coñeceu Anselmo Martínez na- =~l!I
quela reunión. "Eu pedinlle-que~ ~ demitise, pero el di que don Ma-_ - Perdida a maioria, primeiramente
nuel [Fraga) pediulle que quedaCo alcalde impediu ao PSOE votar
nunha ocasión, o que lle valeu a , se", respostou Saltar.
abertura dunha causa no xulgado
de Ribadávia por negación dos
En via morta
direitos politices da oposición e
prevaricación. Posteriormente
deixou de convocar os plenos ordinários preceptivos, que se cele-

Vítima da sua própria .medicina
Ernesto Martínez foi vítima da
do da pasada corporación.
sua própria medicina. Até hai
catro anos era propiretário
O favor sempre foi unha fedunha fábrica ·de mobles que
rramenta eleitoral do PP de
Carballeda de Ávia, pero
xeraba sesenta postas de traballo, algo que facilitaba enorcunha povoación que baixou
memente as suas campañas
de 3.500 persoas a 1.700 en
eleitorais. Ainda asi, rara vez
dez anos, co peche da princiconquer~a maiorias sobradas
pal indústria local, poucas
prebendas quedaban por ree hoxe os dous únicos concepartir e a base social popular
lleiros que lle apoian gañounos á Converxéncia Nacionacomezou a remexerse na cadeira. O conflito estalou denlista Galega no mandado da
tro da equipa de governo, pepasada corporación provinro podia ter estoupado de
cial. A un fixoo ·conxerxe da
Deputación e ao xerno do oucal<ll1er outro xeito. Tan precária era a posición do alcaltro meteuno na mesma entideles de Santos, no Brasil,
de que as últimas eleicións tidade. Con aquelas fichaxes,
pnde o rexedor ten boa parte
Ernesto Martí nez acadara .a -va que gañalas cos 120 votos
maioria absoluta no manda~. ·_ chegados da emigración, 25 · da parentela. •
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un traballo de lñaki
Pierrugues,-do PSE,EE titula,
do Que o PNB imite a Quebec.
"Eu propoño coller auga un
anaco máis arriba: que o Go,

vemo español cópie ao canadiano. Afirma o autor do traba,

Estado laico
confesional

Pillado, Cáccamo e Ruibal apresentaron en Compostel~ o Manifesto en Defensa dó Paz as Liberdodes e o Diálogo.

A. PANARO

Denúncian a·'satanización do nacionalismo programada-polo PP' ~

lntelettuais galegos chaman
ao diálogo sen exclusións
para acabar coa violéncia en Euskadi
-0- PAULA CASTRO

Un total de 250 intelectuais e
persoeiros da cultura veñen de
asinar o Manifesto en Defensa
da Paz, das Liberdades e do
Diálogo. Un documento no que
se explicita a "máis absoluta e
rotunda condea" á vloléncia
de ETA e através do que se fai
un chamamento ao diálogo como único médio para acadar a
paz en Euskadi. O manifesto
denúncia tamén a "involución
das liberdades e a satanización dos nacionalismos e de
todas as manifestacións políticas que non coinciden comodelo que defende o PP".
Os escritores Francisco Pillado,
Eulóxio Ruibal e Xosé Maria Álvarez Cáccamo apresentaban, o pa-·
sado Luns 19 de Febreiro en
Compostela, o Manifesto en Defensa d? Paz, das Liberdades e
do Diálogo en nome dos 250 jnte-

lectuais asinantes. Segundo Alva.rez Cáccamo, o documento xurde
pota "agudización, nestes ·últimos
meses, da estratéxia de demonización e satanización, non só do
nacionalismo, senón de todo proxecto que non coincida co modelo
de estado que propugna .º PP".
Álvarez Cáccamo destacaba
ademais que esa estratéxia está
programada polo Partido Popular e mesmo recollida nun documento interno do que "ninguén
rexeitou a autenticidade da sua
autoria", no· que se sinala que
"convén obter o máximo proveito
do clima cada vez máis anti basca existente na sociedade española e adoptar unha atitude claramente contemporizadora perante a existéncia do terrorismo".
Esta táctica que veñen poñendo
en práctica os governos central e
galego consiste, a dicer de Cáccamo, en aprovéitar o clima de violéncia do País Basca para ter un~a excusa para "retrotraerse a es-

pazos temporais do pasado mesmo con certas nostálxia do franquismo". E seria a que explicaría a
negativa do PP a condear o golpe
de estado do 36 ou a condecorar
a "un coñecido verdugo fascista".

Regresión das liberdades
O manifesto denúncia que, como
resultado desta campaña propugnada polo poder, asistimos a unha "involución na vixéncia dos valores e dos logros .democráticos
conquistados e integr.adós no
marco institucional actual e unha
progresiva implantación dun clima de intoleráncia inquisitorial,
de pensamento único e de exclusión de calquer discrepáncia".
Esta situación, que definen como
"asfixiante" concrétase no ataque
ás identidades nacionais existentes e recoñecidas e, en consecuéncia, "aos direitos colectivos
dos pavos que constituen o estado
español". Provoca o deterioro do
benestar social e a precarización
dos direitos laborais da cidadania.
Deriva no recorte das liberdades
individuais "por parte· dun poder
que restrinxe a liberdade de expresión, que exerce o dirixismo cultural e que agrava situacións de sofrimento social como o da violéncia
de xénero ou do racismo" e mantén unha dinámica de asédio á expresión democrática do pluralismo
ideolóxico e político.
Segundo Francisco Pillado, a
constatación dese recorte da liberdade de expresión fáise
patente "nunha sociedade na
que a palabra diálogo está proscrita e demonizada". Un ha situación que, ao seu entender, "se
aproxima a un estado orweliano
que nós ternos a obriga intelectual, moral e ética de denunciar".

Demanda de diálogo
Poñendo en práctica .esa obriga
moral, os asinantes do manifesto

exixen "un diálogo sen exclusións entre todas as forzas políti- cas e sociais democráticas" como método fundamental para a
resolución dos p·roblernas -€ non
só da violéncia etarra-". A este
respeito, Xosé Maria Álvarez
Cáccamo sinalaba que o diálogo
sen exclusións é o camiño "para
conseguer a paz" e facia un chamamento á cidadania para que o
promova e para que demande "o
afortalamento e a defensa das liberdades ameazadas".
Entre os intelectuais que se aderiron ao documento atópase unha
ampla representación do mundo
da cultura, desde escritores, editores, actores, pintores, críticos literários, críticos de arte, xomalistas,
mestres e profesores universitários até deseñadores, médicos,
avogados e mesmo funcionários.
Destacan entre outros os xomalistas Luis Álvarez Pausa, Afonso Eiré, Jerónimo Gonzalo, Monserrat
Minobis, Concha Pino ou Antón
Rodríguez '"-ópez; os escritores
Xavier Alfaya, Fran Alonso, Carmen Blanco, Lino Braxe, Marica
Campo, Marta Dacosta, Lois Diéguez, Bieito Iglesias, Manuel Maria, Miguel Mato, Carlos Mella ou
Carme Kruckemberg; os avogados Isabel Alfaya e Xos$ Luis Cañoto; editores como Manuel Bragado e Francisco Pillado; directo(es de cinema como Javier Maqua e Raul Veiga; profesores universitários como Xusto González
Beramendi, Francisco Constenla,
Carlos. Carrete, Arturo Casas,
Monserrat Durán, Xosé Henrique
Costas, Francisco Fernández, Xosé Ramón Freixido, Xosé Maria
Gómez, Sabela Laraña, Fracisco,
Salinas,Tiago Vidal, Xabier Vilhar
:Triho, Mar Rodríguez Romero,
Sabela Rivas, Pilar Yagüe ou Ramón Yáñez; os actores Josito Porto, Xoán Manuel López Eiris e Antón Casal; compositores como Ramón Barce e Marisa Manchado e
os humoristas Xosé Lois "Carrabouxo" ou Pepe Carreiro. •

O semanário asturiano LEs
NoTICIFS entrevista ao advo-gado e ex,conselleiro da Presi,
déncia da Autonomia Francisco
Prendes Quirós que pergunta
"Onde vai a liberd.ade de pren,
sa? Nas mans de catro, que son
os donos dos xornais. Onde vai
a liberd.ade de ensino? A cada
hai menos e está nas mans da
Conferéncia Episcopal e das or,
des relixiosas coma o Opus Dei.
Como se pode concebir un país
laico onde o Rei anda atrás dos
arcebispos e os arcebispos atrás
do Rei, representando xuntos
todos os santos dias do ano?
Lembro con abraio un acto que
oficiara o cardeal Rouco. O car,
deal, adubiado con esas galas
exípcias das grandes
solenidades, veu dicer que a
Monarquia era a garantía da
alianza do trono co altar. Isto foi
h3.i dous meses. Desde os tem,
pos do Padre Claret e Sor Patro,
cínio (confesor e vedoreira da
raiña Sabela 11), ninguén desen,
terrara a vella fórmula do trono
e do altar. Se a eséncia do Esta,
do está na virxe de Covadonga,
na do Pilar ou na de
Monrnerrat, que podemos espe,
rar? Regresamos aos vellos tem,
pos. Milleiros de millóns de car,
tos públicos para que a
educación da mocidade fique
outravolta nas mans piadosas
das ord.es relixiosas". +

llo que a Constitución do
Canadá non recoñece a Que,
bec a autodeterminación pe,
ro debe ser unha proibición
rara porque os quebequeses
foran as urnas duas veces nas
duas últimas décadas para de,
cidir se querían a
independéncia". En relación
ao Condado de Treviño, Az,
kue sinala: "Ali non
governan os nacionalistas
· nen interveñen os violentos
no contencioso, nen parece
que campe o medo na ciclada,
nia do Condado. Poderia de,
cirme o señor Pierrugues por
que cando o PSOE governaba
en Madrid non atendeu aos
treviñeses no seu desexo de
incorporarse á Comunidade
Autónoma Basca? Por que
non encarecen agora aos seus
aliados do PP para que reali,
cen o referendo e se acate a
decisión libre dos trevifieses?
Por razóns democráticas? E
que ven sendo a democrácia
para vostedes?" t

Caza de bruxas

"Coa escusa de desmantelar o
Comando Barcelona, o
ministério do Interior e a Ad,
ministracion de Xustiza desa,
taron unha caza de bruzas
contra a esquerda
independendista catalana",
informa a publicación CoNTRAINFOS. "Todo comeza o
pasado 12 de Xaneiro cando
ás tres da madrugada dous
axentes de Guarda Urbana
detiveran a dous presuntos
membros do Comando BCN,
José Ignacio Cruchaga e Liar,
Q.e Armendáriz. Ao dia
seguinte, a prensa informa da
detención de outro colabora,
dor do comando. O que se vi,
veu en Barcelona durante es,
tes doce dias, foi unha brutal
montaxe ás ordes do ministé,
rio do Interior que se cobrou
dous encarceramentos inxus,
tificados e unha série de de,
lmanol Azkue, afiliado de
tencións arbitrárias co único
EA, reseña no diário GARA
· obxeccivo de in,
SEBASTIÁ/El GAT INVISIBLE - EL TEMPS timidar a todos
os colectivos e
persoas que
están en
desacordo co ac,
tual estado de
cousas. No é pri,
meiro caso: lem,
bremos a Eduar,
do Macjas, un
mozo anarquista
comprometido
na loica polos
presos, outra ví,
tima da política
represiva do PP.
O PP arremete
contra calquer
persoa que cues,
tione o sistema e
quer meter medo
polo caso de
Diego, Zigor e
Edu. Pretenden
facernos pensar
que nós seremos
os seguintes". •

Imitar a Canadá
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Xosé Manuel Fernández Alvariño

'O empresariado galego ten q~e achega_rse
aos sindicatos'
"'--

*

CltSAR LORENZO GIL

/

DESDE A DIRECCIÓN DO CLUBE FINANCEIRO DE VIGO QUERE DAR O PASO CARA A PRESIDÉNCIA DA CONFEDERACIÓN DE EMPRESÁRIOS
DE GALIZA (CEG). É O CANDIDATO DA PATRONAL PONTEVEDRESA E ÚNICA ALTERNATIVA AO FAVORITO ANTÓNIO FONTENLA.
Cal é o seu programa eleltoral
para a presldéncla da CEG?
O meu programa non se basea
tanto no programa de viabilidade
económica, que si existe, como
en fortalecer o espirito da asociación e garantir a sua existéncia. Quero redefinir o papel dos
empresários na confederación. A
mifía intención é darlle moita importáncia ás federacións provinciais e sectoriais para criar unha
pirámide presidida polo presidente pero con toda a forza na sua
base. Este seria o primeiro paso
· para formar, no seu día, a grande
\ asociación empresarial de Galiza, que este país merece.
Outro dos meus maiores intereses é reforzar o diálogo cos diferentes axentes sociais, económicos e politicos. Este achegamento á sociedade debe darse
especialmente cara aos sindica· tos. Non entando unha Galiza
de futuro sen uns sindicatos tamén modernos e conscientes do
seu importante papel para conseguir facer un país mellor.
A Universidade estivo algo afastada da empresa e iso non é comprensíbel. Ternos que procurar un
contacto fluído para asegurarmos
un. labor axeitado en canto á formación e o desenvolvimento das
novó.a tecnoloxias. Agora mesmo,
Galiza parece ter arrenxadas por

fin as suas infraestruturas básicas, mais estamos moi lonxe doutros paises en matérias como o
cabo e as novidades técnicas, básicas para que poidamos tirar o
máximo proveito do que se chama "nova economia".

loitar para que medren as axuaassos, cómpre que a xestión do
presidente atinxa as empresas
para formación, novas.tecnoloxias
do devandito Consello para que
as empresas acheguen máis di- .
ñeiro ao percibiren que están a
gañar noutros aspectos.

lndependéncia política
Ten algun proxecto concreto
para atraer as grandes empresas, arestora tora da CEG?
Xustamente é un dos meus grandes obxectivos. Xa existe un
Consello Asesor, criado hai 15
anos, no que están xa presentes
algunhas. O que debemos facer
.é relanzar esa plataforma e tace. la atractiva para outras que non
están. Só mediante o convenci-·
mento e a boa xestión podemos
demostrarlles a esas ~mpañias
que é mellar para elas estaren
baixo as siglas da CEG.
Cal é a receita para recuperar
a estabilidade económica da
CEG?
Pensarnos nun programa de viabilidade a cinco anos vista que
solucionará o actual desfase en
dous anos. Este baséase na di;
minución de gastos. Reducimos
a un mmón anual o orzamento de
representación do presidente. As
confederacións provinciais correrian con moitos gastos de formación que até agor~ pagaba a
CEG. Para incrementar os ingre-

Dise que durante a etapa de
António Ramilo ao frente da
CEG, a maior achega económica procedia de El Corte Inglés e da Xunta de Galiza.
Moitas veces o papel do presidente parecia ser simplemente de ratificar as decisións polfticas do governo galego. Vai cambiar esta imaxe?

o

A CEG, obviamente, ten que estar
en todos os foros de decisión que
afecten á actividade ·empresarial,
sen nengunha exclusión nen complexo. Mais a partir de aí, o poder
politico traballa ao seu nivel e nós
ao noso; Cadaquén debe salvagardar a sua liberdade de acción e
de interese sen n_egar eQ nengun
momento o diálogo _institucional.

Cómp_re- un:agmontatriB.fitcr--~=-- f
da clase empre_!«riaFg!tej~ - ~:.:Na opinión pública, transmitese moitas veces a idea de que
os empresários están divididos· nun frente Norte-Sur.
Pensa que esta imaxe responde á realidade?

· Esa idea está errada, e se existe
é porque non fumos quen de explica(lles aos c1dadáns cales son
os nosos reais intereses. Aquí
Hai que dicir tamén que o diñeiro .non hai nengunha guerra entre
províncias. Coido, en troques,
que a Xunta lle deu á CEG chegaque debemos darlles un papel
ba en concepto de axudas para a
máis activo a Lugo e a Ourense
formación, que se canalizaban nee comprometelas para que achesa confederación. lso significa que
guen toda a sua experiéncia e
non exisitiron subvencións de nenatractivos a vertebrar máis o congun tipo, unha prática que hai que
continuar. Non quera diñeiro públi- · tido empresarial de Galiza. Con
certefa, é a franxa costeira de
copara nós. En _troques, si irnos
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segoir-traf1sm_iti_
M r:1:~ ~ t:t tj'OErO ~ ~ se!J traballe xera ri~_eza~~-:ta: -_
mén comparte-o-~fJª1Í~-~i;JQ~~
_
investimento en -GalltoJi~.ef!l~re:~~-~ ~ _
ge. Hexeñdi-ª !]_On~am$S~B""""~~~ ha boa soru~iéa para--Ct_1egar
~ -~
_paro -eerozCCme ca00i0ate-=á ilre-= -=- ~ '
sidéncia da GEG, estou m~I:P.ree- -- ~ _
_supado -Pot: esas máiS:-de-=cen mil =- '-- -· persoas que fl9A teD~!I-~lo no
noso .país:~ f\Jon ·podertt_~_-fi~ parados no tem~. ~Xa -Roo estarnas
en 197S-, cana<i llos:Chamaban
fascistas e explotadores, pero taméA- ílÓS teí!los-q_ue ~\i~rtemos
nun referente social positivo através dos nasos actos.• - - -
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indústrias cárnicas", especifica. De feito, o matadoiro da
Estrada xa traballa directamente con agrupacións de ga-deiros ou cooperativas como
a de Baralla, A Fonsagrada
ou Láncara.

Emílio Díaz rexenta a "Carniceria Díaz" en Compostela. No
trinque do seu estabelecemento un cartel con grandes letras
vermellas anúncia "Consuma
carne con confianza". Deoaixo,
nun pequeno texto explican as
características do produto que
aterecen: terneiros de menos
de 12 meses adquiridos en zonas limítrofes de Santiago, nades de nais autóctonas con
alimentación a base de silos
naturais/leite materno e derivados vexetais. lncluen mes. mo os dados do matadoiro e
especifican que todas as reses
contan coa documentación necesária.
A idea do cartaz xurdiu a raíz
da aparición dos primeiros casos de "vacas tolas" no país.
"O consumo reducíuse e a .carne non se daba vendido" di
Emílio. Ao seu entender, o
principal problema é que "hai
un exceso de mala información". O carniceiro compostelano considera que se dan dados contraditórios e logo, mália repetirse que non hai problema por consumir terneira
de menos de 12 meses "a xente non a quec'. Pero:: comprende aos consumidores. "A'Clientela non come carne porque
está mirando no informativo de
meiodia á terneira marta pendurada da grua mentres ten
diante o prato". Pésie á sua incursión no marketing, as vendas seguen baixando e con
cada novo caso increméntase
o descenso.
Os que máis sofren a crise son
os produt9res. No mercado de
Gado de Amio chegáronse a rexistar, o pasado Mércores dia 7,
prezos de venda de entre as
1.000 e as 10.000 pesetas por
cabeza e nen sequer se marcaron prezos de referéncia polo
escaso volume de negócio.
Outro tanto ocorreu na feira de
gado de Agolada o pasado Luns
dia 12. "Dos 700 xatos que había non se venderon nen a metade e á metade do prezo que
había antes de comezar a crise", contaba o deputado do
BNG, Emílio López, na sua intervención no parlamento.
Diante desta redución caberia
esperar unha baixada parella
dos prezos da carne que se
pon á venda nas carnice·rias. O
rexente da Carnicería Díaz,
sen embargo, di que eles son
"os seguintes afectados neste
crise". R~coñece que compran
a terneira algo máis barata,

Desta crise, Bragado tira que a
UE está aproveitando a ocasión para facer unha redución
drástica da cabana . Para el a
demonstración práctica desta
teoría é o anúncio realizado o
pasado Martes 13 de Febreiro
por Fischler. O comisário daba
a coñecer a decisión comunitária de eliminar as subvencións
ao vacun, sob pretexto de que
hai máis gado do que se consume. Para Bragado o máis
curioso é que até agora, estábase subvencionando, sobre
todo , "ao gado de moito máis
peso e idade que o que se
vende na actualidade e que foi
precisamente o afectado pela
EEB".

A. PANARO

Emilio Díaz na sua carniceria en Compostela.

lntermediários eminoristas considéranse os segundos prexudicados
da crise das 'vacas tolas'

-

'Consuma carne con confianza'·
-0- PAULA CASTRO

-

As vendas de polo, porco e peixe suben. Os cidadáns, até agora reticentes, anímanse mesmo a experimentar novos sabores e comezan a consumir avestruz e canguro. Os gadeiros
v-enden as reses por debaixo da metade do seu prezo. Os matadoiros teñen un 80% da demanda que tiñan antes e os carniceiros, ademais, vense na obriga de explicarlles aos cidadáns que a carne de vacun que lles oferecen conta con todas as garantías. Todos os sectores afectados queren que se artellen medidas para acabar dunha vez por todas coa crise das vacas tolas.
"pero aínda que a regalaran
non serviría de nada, porque
ao non venderse teriámola que
acumular e tampouco o podemos facer", asegura.
Emílio explica que a carne non
é como outros produtos que
se poden armacenar e "hai
que darlle saida como sexa".
Ao parón das vendas, cun
descenso cifrado en arredor
do 60% en Galiza e de algo
máis do 23% no conxunto da
UE, engádeselle que as costeletas e filetes acaban convertidos en hamburguesas, a prezos moito máis baixos, e pér-

dense unha 15.009 pesetas
pola exclusión do rabo, a língua e o fígado. Por iso, conclue que "non podemos baíxar
o prezo porque hai que compensar as perdas".

por quilo. Pero entende a situación dos carniceiros, "non
baíxaron os prezos porque se
antes vendían duas vacas
nunha· semana agora só ven den unha".

O papel dos intermediários

Tampouco considera que os
tratantes saian especialmente
beneficiados desta crise. Ainda máis, ao seu ver a figura
deste intermediário vai camiño de desaparecer. "Antes tiña sentido, porque os paisanos non podían vír ao mercado. Agora aprenderon a facer
por eles mesmos o negócio
ou tratan directamente coas

Tratantes e matadoiros acusan tamén as consecuéncias
da crise. Constantino Bragado, do matadoiro da Estrada,
sinala que as demandas reduc í ron se nun 80%. Ademais
asegura que eles reduciron os
prezos da carne que destinan
ás carnicerías en 200 pesetas

Entende que a intención comunitária era propiciar unha baixada dos prezos do vacún e
agora, cunha depreciación dun
40% aproximadamente, os prezos baixaron mesmo máis do
que se previa, co que "teñen
cumprido sobradamente as
su as expectativas".
Parco e polo, pala contra, estanse a converter nos protagonistas dos trinques das carnicerías, seguindo o camiño á inversa da terneira. Emílio Díaz
canta que "os prezos do parco
suben cada semana" e agora,
por exemplo, adquireno a 60
pesetas máis que hai duas semanas. Sen embargo, este carniceiro decidiu non repercutir o
incremento nos seus clientes,
para que non se retraían tamén
da sua compra.
Pola sua banda, Bragado advirte do incremento do consumo de parco, porque considera
que vai ser o seguinte en facer
saltar unha alarma alimentária
das características do mal das
vacas tolas. No mercado sinálase unha suba dun 16% no
polo e dun 12% no parco. Porce ntaxes nada despreciábeis
tendo en canta que os beneffcios xa estaban garantidos co
incremento das vendas. O coello, o pavo e o cordeiro seguen
a mesma liña ascendente e o
surprendente é a demanda crecente de avestruz e canguro.
Demanda que os seus produtores apenas son capaces de
atender debido ás características das explotacións. +

NOVIDADE

Fisteus era un mundo
De Lupe Gómez
FROITA DO TEMPO

Escrito para que a aldea non morra nnnca. A narración dunha muller que tivo
medo de dicir que era da aldea e que agora lanza unha reivindicación do idioma,
da amizade, dos pais e da terra. Mais tamén é a memoria dos atrancos
que vai deixand0 atrás a infancia e a mocidade.
Os libros desta autora, xomalista pero tamén poeta, significaron un baño de
naturalidade, valentía e frescura para as letras galegas do fin do século XX.
Con esta obra enceta un novo camiño de creación en clave biográfica.
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Madrid irrita ogoverno portugués ao bloquear oAVE entre Porto eafronteira francesa por Valladolid

As axudas polos efectos

do temporal
chegarán en Marzo

Fomento teme que o AVE do Eixo Atlántico converta

a Porto e·Lisboa en urbes referenciais para Galiza
t+ G. LUCA

O Governo central oponse
ao trazado do AVE Porto-Vilar Fo_Jmoso-lruñea, o corredor central de alta velocidade portugués que pode situar a capital do Douro a tres
horas de Madrid, igual que
Lisboa, e fai competitivo o
enlace galego coa Meseta
por Portugal. A negativa do
PP a esta salda dinamita o
proxecto do Eixo Atlántico.

Novo peche
ontra a empacado....
ra.___de San Cibrao

A definición portuguesa dun segundo enlace ferroviário polo
Norte coa Franza, ten enorme
trascendéncia para Galiza xa
que coloca as cidades do Eixo
Atlántico máis próximas por tren
á Meseta e á rede española do
A VE, asi como a rede francesa,
a traveso do enlace de Porto.
A partir do mapa trazado no
Parlamento Europeu, o governo
de Madrid recea, primeiro co
PSOE e despois co PP, que a
forza de gravidade das comunicacións melloradas converta a
Porto e Lisboa en áreas urbanas de referéncia para Galiza. A
Comunidade de Trabal/o GalizaNorte de Portugal ten na man a
opción de modernizar de vez as
comunicacións da Gallaecia pero a diáfana definición de intereses de Portugal debia se corresponderse cunha aposta clara da
representación galega, presidida por Fraga. Ora, todos os fundos de coesión son administrados co critério de Fomento.
O temor agrándase por parte
española á vista da naturalidad e coa que se reanudan os
contactos comerciais a ambas
beiras do Miño despois dos
acordes de Schoenguen para a
libre circulacion fronteiriza. O
Governo de Madrid descobre
alarmado a evidéncia de que é
máis doado estruturar a Galiza
histórica que modernizar as redes do centralismo.
Este temor fai que a declaración
de Emilio Pérez Touriño en Vigo
(1992), como responsábel de lnfraestruturas do antergo ministério español de Transportes e
Comunicación, no sentido de
que non era lóxico reclamar un
A VE para Galiza, foran logo rectificadas. A continuidade do centralismo pasaba por un tren de
alta velocidade (por un tempo
rebaixado a tren de velocidade
alta) derradeiramente confirmado polo Governo central o 26 de
Setembro de 1999.
A eséncia integradora das instáncia do Eixo Atlántico, da Comunidade de Trabal/o GalizaNorte de Portugal e do Arco
Atlántico non podía contrarrestar o interese centralista do Estado español. Mentres Portugal
aceleraba a construción da autoestrada do norte até o Miño,
... o ministério de comunicacións
do PSOE releou todo o que
puido o enlace. A pouco de estar Coruña e Porto unidos por
autoestrada, a competitividade

Un acordo entre a Consellaria
de Economía.e a Federación
Galega de Municípios e Províncias permitirá habilitar unha partida de 3.000 millóns de
pesetas para reparar os
danos provocados polos temporais do inverno nas insfraestruturas e estradas dos 238
concellos afectados. "Ainda
asi, os cartos non cobren a
cuantía total das reparacións,
xa que se estima que estas
rondarían os 16.000 millóns
de pesetas. O prazo límite para tramitar solicitudes de axudas estabelécese no vindeiro
28 de Febreiro. O Governo
anunciou que dará curso aos
anticipos nun máximo-de
_quince dias_ •

Portugal négase a levar o AVE até a fronteira se non hai contrapartida na Galixa. Noentanto a presión cicladá polo mellora do ferTo·
carril medra.

do aeroporto internacional Sá
Carneiro dentro da Galiza inquedaba ás axéncias de viaxes
españolas. A Xunta, a instáncias de Madrid, mete en via
morta a mellora do enlace ferroviário do Eixo Atlántico. Ao
mesmo tempo, en Novembro
de 1999 maniféstase a crise do
Arco Atlántico (unha das comisións da Conferéncia de Rexions Periféricas Marítimas de
Europa) pola inclusión de todo
o Estado español (coa excepción do litoral mediterráneo).
Na altura dise que Madrid
translada o Atlántico á Meseta,
coa colaboración de Fraga.

Un tren a ningures
A posición de Jóao Cravinho,
anterior ministro de Equipamento e Planeamento de Portugal,
confirmada por Jorge Coelho,
que o sucede no cargo, é a de
non dar preferencia á mellara do

ferrocarril entre Porto e Tui sé
non se aten de · a conexión na
parte galega. O Governo de Lisboa non quer repeter o ridículo
de facer o esforzo por construir
unha via rápida para que morra
ao pé do Miño, como xa sucedera coa autoestrada. No entanto, o ministério de Fomento español oponse firmemente ao corredor norte e defende o enlace
de Porto coa Franza a traveso
de Badaxoz e Madrid. Para António Lacerda, diretor de Estudos de Planeamento da Cámara
de Porto, en espera dunha decisión política sobre o trazado do
AVE entre Portugal e Franza, o
ministerio de Equipamento debe
garantir para Porto un enlace
con Madrid de tres horas, semellante ao previsto para Lisboa, o
que implica a construción dun
corredor en algures d,a zona
central de Portugal. "E obvio
que as grande concentración industrial e o dinamismo empre-

sarial de Porto non poden ficar
marxinados do AVE".
O desencontro entre Madrid e
Lisboa polo trazado da alta velocidade aparece en titulares na
prensa portuguesa: "Espanha
bloqueia liga~óes a Europa e a
próxima tarefa de convencer
Madrid a lainhar o TGV parece
dificil", di Público.
Outras probas confirman a falta
de sintonía entre os dous governos. Os distribuidores de petróleo en Portugal denúncian a
prepoténcia da CEPSA e de a
pouco afrontan o xuizo da
Union sobre a absorcion do
Banco Espirito Santo. Máis prox i mam ente ainda, o Supremo
Tribunal de Justi~a nega a extradición do basco Telletxea
Maya reclamado por España.
"Espanha -titula Público ao dia
seguinte- acusa Portugal de
conceder asilo ao basco". •

Porto·Madrid por Badaxoz, proposta para 111 Milénio
O proxecto de unir Porto coa
fronteira francesa, a traveso de
Vilar Formoso, Valladolid, Medina del Campo e lruñea, fora
obxecto dunha resolución do
Parlamento Europeu de 15 de
Xuño de 1990. Por este acordo
prolongábase tamén o eixo
mediterráneo continental do
1 VE dende Lisboa até Porto.
A sesión de Estrasburgo tomaba en canta unha proposta da
Comisión El.(ropea sobre a rede ferroviária de alta velocida-

de que contemplaba tres trazados básicos: Londres-ParísBruxelas-Amsterdam-Colónia e
Francoforte; Lisboa-Sevilla-Madrid-Barcelona-Lyon e París;
Roma-Munique.
Os deputados portugueses
Fernando Gomes e Coimbra
Martins propuxeran naquela
sesión do Parlamento a extensión de Lisboa a Porto e o
trazado dunha nova liña dende Porto a Vilar Formoso e
Hendaia.

A segunda proposición buscaba igualar a velocidade de enlace entre Porto e Lisboa co
Madrid, a meio da conexión en
Ypor Valladolid, co que se evitaba o percorrido en L por Bad ax o z, non competitivo co
avión para os tres millóns de
habitantes da área de Porto.
Outro obxectivo de primeira importáncia era abreviar o enlace
entre Porto e a rede francesa
de alta velocidade, enormemente gravada polo excurso
cara o Sul até Badaxoz.+

Un grupo de viciños de San
Cibrao das Viñas e de
Pereiro de Aguiar toron desaloxados o Martes 20 de
Febreiro da delegación da
consellaria de Cultura de
Ourense. O peche, que demandaba a preséncia dun
arqueólogo durante as excavacións que se están a
realizar, comezou ás dez da
mañán e durou até as tres
da tarde, momento no que
foron desaloxados. Lina
Álvarez, portavoz da
asociación "A lmaxe", non
conseguiu entrevistarse co
delegado de Cultura e queixouse da preséncia de trinta policias "para desaloxar
a quince viciños". Sogama
apura unhas obras que considera necesárias tras o peche do vertedoiro de Ourense. Os viciños non se opoñen á empacadora, pero si
á ubicación escollida. Mesmo chegaron a oferecer uns
terreos achegados ao considerar que os efeitos insalubres da planta
diminurian. •

Xuí10 aos viciños
de Caldas por impedir
a entrada nas fincas
O Venres 23 de Febreiro no
xulgado do Penal de Pontevedra e no de primeira instáncia
de Caldas respeitivamente
serán xulgados vários vi~iños
denunciados pola Garda Civil
en Xullo e Outubro de 1999.
Acúsanós de resisténcia á autoridade ao obstaculizar a entrada da empresa Dragados
nas fincas. Segundo a
coordenadora, das dezaseis
persoas citadas ao xuízo de
faltas, catro non estaban presentes no lugar. Por outra
parte, o movemento de terras
continuou na noite do 19 de
Febreiro, polo que os vici"os
requeriron a preséncia dun
ñotário e as explicación do
enxeñeiro para saber se as
obras tiñan como fin pechar o
ancoro. A falta de resposta fi--:
xo que a coordenadora antiencoro remitira a información
ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. •
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Para o mantimento da saúde resulta esenc·fal..cavanzar no de-. seño e aplicación de medidas que garantan útis níveis de ca- ..:::-,lidade altos nos alimentos para consumo humano. ~Até agora, existen formas mix~as de subministro da alimentación
nas diferentes sociedades cunha significativa infü1éncia dos
sistemas de fabricación e distribución autónoma sexa no
ámbito familiar, local ou territorial. Asociado aos costumes
e á cultura dos espácios microsociais, o tipo de ·produtos
consumidos mantiña, e mantén ainda, ut\.lha relación perceptíbel cos produtos naturais do território circundante derivados do xogo de factores climáticos, históricos e culturais.
A gastronomia é unha forma de cultura que, por natureza, é
sempre diversa, variada e limítada en cantidade. A av~liación de produtos alimentar.es atende a elementos cuálitativos~dtfetenciais sen-do o critetiodevaloractóllU-s-ualmem:e limitado a un espácio e tempo ben delimitado. Deste xeito,
os modelos de autoabastecimento alimentar dos entornos
microsociais do planetf. son esencialmente diferentes e non
comparábeis entre si. E, en troques, factíbel realizar análises
comparativos desde o ponto de vista cuantitativo que son os
que están detrás dos enfoques_gue permiten clasificar aos países e sociedades como mellof'.ou pior alimentados. Digamos, de pasada, que a fame no mundo ou nun tenitório non
deriva, necesariamente, da escasez cuantitativa de alimentos
e, menos ainda, da calidade intrínseca resultante das suas
características como produto gastronómico.

O Grupo PSA vai separar a actividacle comercial da industrial. Na· fotografia, un concesionária ele Citroen.

Son complexos e difíceis de apreixar todos os factores e in.terrelacións que afectan aos sistemas de alimentación . ac..
tuais: grao de autoabastecimento, controis externos, globa ..
lización, comércio internacional, industrialización, homoxeneización de produtos e gostos, etc. En xeral, o aumento
da esperanza de vida en case todos os países tamén ten que
ver coa mellora da alimentación humana en cantidade e
calidade, máis, en relación con fenómenos como o das vacas tolas ou o dos alimentos transxénicos, e tendo como
referéncia o caso da Galiza, queremos indicar o seguinte;

A.N.T.

O.Grupo PSA localizará en Vigo ou en Madrid aSociedade Industrial
sen cambiar aubicación das factorias

Oposíbel cámbio de sede fiscal

1.- O baixo grao de desenvolvimento do sector p.rimário e
a existéncia dun importante número de e.xpiotacións e
man de obra no sector pemµte reeuperar~~los:a~
cultura e gandaria ecolóxica cun sim¡>les. Bmhio-na roen.
talidade e cerras modificac~óns nas políticlSaaS_instjttv
cións públicas .. A re~onve\sión_ do sec~r p".márl? .e~
produtos de maior cahdade e máis valor engad1dcrdirixiaa
a nichos do mercado global que demandan este tipo efe
produtos é perfectamente factíbel, aqui e agora, na Galiza.

de Citroen non afectaria
ao financiamento autonómico
· A restruturación de todo o
serán de carácter comercial e
no relativo á produción. Se a seGrupo PSA que puxo en marde quedase en Vigo, a recadaabranguerán aos sistemas de discha o novo director xeral, Jetribución e venda da duas marcas
ción c;ia Axéncia Tributária viguean Martln Folz, poderla signifisa incluiria tamén a parte corresdo grupo, deste xeito as duas ·Socar o traslado da sede, a efecciedades serán Citroen e Peugepodente á produción madrileña,
~os fiscais, da factoria de Vigo
ot. Unha terceira sociedade, de
dando igualmente lugar a un esa Madrid, .pero non afectarla a
carácter industrial, englobará toda
pellismo que non reflectiria a reaun hipotético novo sistema de
a actividade de produción de au- - lidade. No caso de que prospere
financiamento de Galiza atratomóbeis, independentemente da
a demanda dos nacionalistas de
vés de maior autonomia fismarca, de modo que incluirá as
negociar o traspaso de compecal. De darse o caso, tecnica- ·. factorias de Vigo (que fabrica Citéncias en matéria fiscal para
mente só haberla que corrixir
troen) e de Villaverde, en Madrid
acadar maior autonomía, o feito
a enganosa ..estatística que.. (que fabrica Peugeot).
de que a sede fiscal da fábrica
poderla resultar do traslado.
viguesa marche para Madrid non
En todo caso, os cámbios naCoa nova· estrutura desaparece
teria que significar unha redución
da teñen que ver coa produCitroen Hispania, S.A., que na
dos ingresos pota actividade inción, a factorla de Vigo contiactualidade fiscalmente está ubidustrial desta compañia en Vigo.
nuará como na actualidade.
cada en Vigo. Oeste xeito., a soTecnicamente haberia solución e
O Imposto de Sociedades non
está transferido, só o País Basca conta con esta transferéncia
mm mafco dunha ampla autonomia tiscal. Citroen poderia deixar de pagar este imposto na
Axéncia Tnibutária de Vigo para
faoelo en Madrid. O cámbio, sen
embargo, non afectaría ao financi1amento autonómico nen no hipotético caso de que se transfira
este imposto., xa que daquelas
haberia que atribáir· .á Facenda
'9afega os rendimentos tiscais
pola produción realizada no naso país,, independent.emen1e da
sede ~acial da compañia.

.A posibilidade de trasladar ·a sede
fiscal de Citroen de Vi.go a Madrid

é unha eventualidade que depen-

de da ampla reorgariizaoión xur,fdica que acomete en todo o mundo o Grupo PSA e que estará
oondUida no vindeím mes de Xuñó. Esta reorganización dará 1ugar; a tres SOCÍiedades, cl,las (if;!I~ .
f..,f., "' ~
¡. .,./~tw."* ..~/i.~ -.
f",
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ciedade industrial do Grupo PSA
determinaria onde localizar a
sua sede para o Estado español.
En correspon.déncia coa locaiización das duas principais factorias do grupo en España, a sede
estaria en Vigo ou en Madrid.

A falta de determinar a sede da
sociedade industr,i al do Grupo
PSA en España, poderia darse o
caso de que esta se situase en
Vigo ou en Madrid e que, en
consecuéncia, a Axéncia Tributária dunha das duas cidades
xestionase· o imposto de sociedades das duas plantas, a madrileña e a galega, atribuíndose,
en calquera dos dous casos, uns
'i ngresos por a·ctivii!dades que
non se realizan enteiramente no
lugar onde está a sede fiscal.
No panorama fiscal ·españo I, a
dete11minaclón dunha séde fisca~
ou outira non ten máis efectos
que os estatís1icos e o único que
se prqducirié! seria un espellismo
1

..

¡

~

/ ' ,,q<

..

esta pasaría, por disociar ·a prod ución das duas factorías para
atribuír a cada unha delas a que
lle corresponde e despois determinar que parte do imposto de
· sociedades haberia que entregar
á Facenda gal09a e que parte á
española, cu á madrileña, caso
de conquerir Madrid o traspaso
da mesma competéncia.

2.- A homoxeneización de produtos e gostos a nfvel global
permite deseñar e poñer en marcha estratéxias para lanzar
e implantar alguns produtos elaborados autóctonos para
competir en calidade neste mercado globalizado. Serán os
ax.entes económicos privados os encargados de levar adiante tales iniciativas arriscando capital e tecnoloxia.
3.- No referente aos controis externos, cómpre criar axéncias reguladoras co obxectivo exclusivo de garantir a saúde
dos consumidores. No deseño da axéncia haberá de limitarse a influéncia dos grupos de presión sectoriais: organizacións agrárias, comerciantes, industriais, etc, e dos grupos políticos sempre tentados a manexalas.

No plano municipal a situación
fiscal non coñeceria modificacións importantes porque as taxas e impostas municipais son
independentes do lugar onde
unha empresa ten a sua sede
fiscal. Nos conceUos determínanse os pagamentos das taxas
en función da actividade real
que se desenvolve nos seus· términos municipais.

4.- Deberían promoverse medidas de control do co~ércio
internacional de produtos alimentares artelladas polas ins ..
titucións supranacionais. Este mecanismo será difícil de
poñer en prática por agora. Na sua auséncia deberia limi..
tarse a influéncia dos grupos de presión sectorial dos países industrializados eliminando a protección agrícola e permi ..
. rindo o xogo das avantaxas comparativas para que os países menos desenvolvidos poideran subministrar produtos
agrários de superior calidade e cantidade suficiente.•

O caso do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, as implicacións serian nulas porque Citroen fabrica nunha zona franca,
libre destas taxas impositivas.•

r,,. . .
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Sucédense os feches para reclamar un servizo digno no transporte-escolar

Os pais de alunos solidarízanse coa folga dos empregados de La Unión
9*C.L.

discriminadamente as tarifas
para os universitários, prévia
autorización da Xunta, o que a
converte en cómplice desta situaqión."

Suso Sanmartin

A protesta dos traballadores
de La Unión sumáronse as
asoclaclóns de pais das comarcas de Pontevedra, o Salnés e o Morrazo. Se ben os
empregados seguen a pedir a
readmisión dos despedidos e a
retirada da concesión do transporte escolar a esta compañia
até que se resolva o confllto,
os pais reclaman que acaben
os abusos da empresa e se alcance un servlzo de calldade.

MON BUS,
MON RUE
(ila calle es míaf).
\.

A autorización administrativa
para que Monbus, a empresa
proprietária de Transportes La
Unión, puidese seguir mantendo
o transporte escolar, radicalizou
a protesta dos traballadores,
que están en folga desde o pasado 30 de Xaneiro. Para o comité de empresa, con maioria
da Confederación lntersindical
Galega (CIG), a decisión do govemo galega constitue unha entrega aos intereses de Raúl López dono de Monbus. "As negociacións están en ponto morto.
A patronal non quere achegar
as posturas e a Xunta lavou as
mans ", afirma Tano Guerra,
membro deste sindicato.
Segundo Guerra, a situación entrou nunha nova dimensión, aínda
máis reivindicativa. "Sabemos
que o naso problema vai demorar
moito tempo para conseguir unha
solución definitiva Xa estamos a
prever un modelo de bonos solidários que alívie a apurada situación na que van quedar os traballadores en folga", anunciou.

O sindicalista criticou duramen-.
te o modelo de xestión que segue Monbus con La Unión, por
consideralo. lesivo para os intereses qo próprio cadro de empregados e tamén para os consumidores que utilizan o seu
servizo . "A estas alturas, aínda

SUBS

non posuen nengun modelo de
descanto para os usuários habituais. Dá igual que uses o autobus unha vez ao mes ou duas
veces diárias. Ademais, manexan ao seu antollo as cotas públicas de estudan1es e traballadores ao tempo que soben in-·

*······················
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Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso. e con cargo á mlña conta. os recibos que ao meu
nome lle sexan apresentados por Promocións Cu.lturafs Galegas S.A (A Nosa Terra).
Data
Atentamente (Stnatura)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito

Visa N2

r 1 1 1 11 1 L 1 1[ 1 '

-

t 11 1 1 1 1

Data de caducidade do cartón (imprescindíbet) ............................................... ~·· ·

Nome do titul·ar ............. u u .... . n ·.. ... . ....... ..... u ••••,.... ... ... .... n• •• •• H••• ... ••••••• ••• .. ·····•... H• .. •··· ~::":
Sínatura do titular (imprescindíbe1):

O portavoz da Federación de
A situación na que vive La Unión
Apas de Moaña, Estanislao Dusaíu con forza á luz pública opa- · rán, cualificou a reunión que o
Xoves, 22, manterán co director
sado Martes, 20 de Febreiro,
cando 1.500 persoas saíron ás
xeral de Transportes, Xoán Carruas de Pontevedra para se malos Villarino, como decisiva para
continuar o feche. "De momento,
nifestar por un acordo satisfactório para os traballadores. O Xoficaremos fechados até a 1 da
tarde do Venres, ·23; se non hai
ves, 22, está previsto que os traunha solución tras a reunión co
balladores protesten diante das
director xeral, veremos de increDelegacións da Conselleria de
Transportes en Pontevedra e Vimentar o nivel da nosa protesta."
go. O Venres, 23, en coincidéncia cunha interpelación parlaContado, Durán é pesimista resmentar do deputado do BNG
pecto á vontade negociadora da
Bieito Lobeira, os -traballadores
Xunta neste tema. "Se até agora
non quixeron arranxar este problemanifestaranse en Compóstela.
ma, parece difíGil que entren en razón rapidamente. Haberá que senPais fartos
tar e procurar un diálogo razoábel."
Alén dos próprios traballadores
As reclamacións dos pais son conmobilizados. outros grandes
prexudicados da conxelación
cretas. Exixen que se mellore o
servizo de transporte, ''non deixándas negociacións son os usuádoo coma antes da folga, senón
rios finais, especialmente os nepoñéndoo á altura que merecenas en idade escolar que ficaron
sen transporte público. Arestora,
mos os usuários", afirmou Durán.
só reciben os servizos mínimos
e careeen dunha resposta clara Para conseguilo, as apas mantepor parte da administración soñen unha postura definitiva. "Ou
- se cobren as demandas de trans-bre a duración do conflito.
porte que tañen os nosos tillos ou
a Xunta ten que rescindir a conAtravés das asociacións de pais
cesión con Monbus e darlla a ou- ·
(Apas), os danificados iniciaron
tra compañia", considera o portadiferentes medidas reivindicativas para denunciar a situación e
voz. "Estou seguro de que Raúl
López non vai querer perder un
exixir un cámbio radical no sermercado que supón vários ·centos
vizo de transporte. ó acto máis
de millóns ao ano e iniciará, dundestacado fbi o feche que manha vez por todas, a negociación
teñen os pais de Moaña na casa
consistorial desta vila do Morracos traballadores en folga." •

.C R E B A S E ! !

Noma ·· ··· ··· ··· ··· ·~ · ·· ................ ... Apelidos ...................... -... ··-······ ··~~····- . . . . . . .

• •fl •

zo. Con esta medida de presión,
demandan atención da Xunta e
responsabilidade aos proprietários de La Unión.
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Duisenberg poderia d~ixar ocargo no 2002 eaxexan sete candidatos

Un grupo neoliberal dirixe o Banco Central Europeu
-0- RAMÓN MACEIRAS

Son os pais da bárbara teoria do "déficit cero". Son os
responsábeis teóricos e práti cos do .desmantelamento
en Europa do estado de benestar. Son os fundamentalistas do capitalismo selvaxe
no vello continente. Os povos europeus non os escollen. Eles non se submeten
ao escrutínio das urnas, pero as suas decisións afectan
a vida de centos de millóns
de persoas. Son os membros
d~ Banco Central Europeu.
Ante a posíbel saída de Duisenberg da presidéncia do BCE, comeza a especular-se sobre o
·identidade do seu sucesor. Pero
non hai que facer-se ilusións.
Calquera deles seguirá a mesma política de controlo fiscal e
monetário e seguirán estimulando a concentración de capitais e
a economía especulativa.
O presidente do Banco Central
Europeo· (BCE), Wim Duisenberg, é a cara pública do BCE,
pero non domina a institución á
maneira en que o fai Alan Greenspan coa Reserva Federal.
Desde que Europa criou a sua
moeda comun e banco central
en 1999, alguns dos 18 membros do consello gobernante do
BCE están voltando-se a cada
mais influintes.
Pode que o foco pase pronto a
estes personaxes encarregados
da toma de decisións, porque
Duisenberg non garantiu que ti. cará no seu-cargo até que acabe o período· de oito anos no
2006. Só prometeu "permanecer
ao menos" até o lanzamento de
moedas e billetes en euros a
principios do 2002.
As discusións sobre o liderazgo
no BCE duraron meses. A controvérsia acabou só despois de
que Duisenberg, o principal candidato á présidéncia, anunciara
que era moi probábel que se retirase antes da data de termo do
seu mandato. O seu herdeiro
aparente é Jean-Claude. T.richet,
o governador do banco central
de Franza e proposto inicialmente por este país á presidencia do BCE.

Duisemberg, á direita, xunto a Allam Greenspan.

presidente do organismo do
francés Christian Noyer finaliza
a meados de 2002.
Trichet, economista de 58 anos, é
un peso pesado no consello e demostrou-no o ano pasado cando
influintes políticos europeus estaban a realizar declaracións con·fliti vas acerca da caída do euro
fronte. ao dólar. Trichet argumentou que unha moeda europea forte lle conviña ao Vello Continente,
unha frase que entón foi repetida
polos políticos de toda a rexión.
Trichet tamén respaldou a Duisenb~rg durante un dos seus
momentos máis difíceis. En
Outubro do ano pasado, Duisenberg suxeriu a un diário británico que o BCE probabelmente non interviria para apuntalar ao .euro en caso de que a
tensión no Meio Oriente se intensificase. Os seus comentários fixeron que o euro caise
ainda máis e alguns políticos
pediron a sua renúncia.

Pero agora Jrichet está a ser investigado polo seu papel no departamento do Tesauro francés
nas negociacións co Crédit
Lyonnais SA. Até que a pesquisa non acabe, e as autoridades
non estabeleceron un praz9 de
tempo, existe o risco de que Trichet teña que retirar-se se é escollido para un cargo importante.
Ademais de Trichet, outros seis
membros do consello están a figurar como ·e specialmente influintes. A prensa europea sinala que o holandés Nout Wellink,
o portugués Vítor Constancia e
o finlandés Matti Vanhala xogan
un papel importante na toma de
decisións. Tamén nomean ao
alemán Otniar lssing, a Tommaso Padoa-Schioppa, de Italia, e
á finlandesa Sirkka Haemaelaeinen; ainda que como membros
do comité executivo do BCE, os
tres últimos non poden ocupar
os dous principais pastos do
banco. O período toma· vfce-

Múltiples

candidato~_

O holandés Nout Wellink, governador do banco central do seu pa. ís, é ·descrito como un activo participante das xuntanzas do consello
e é un convencido das políticas
_monetárias antiinflacionistas. Nos
.últimos dous anos, o BCE aumentou as taxas de interese ·sete vece_s e só as baixou dous.
Wellink tamén é un dos aíiados
máis cercanos de Duisenberg;
os dous traballaron xuntos por
case 30 anos. E como funcionário público, mudou o curso do financiamento estatal de Holanda
nos 70, reducindo o gasto fiscal.
Vítor Constancia, de 57 anos, o
governador do Banco Central de
Portugal, era un dos maiores defensores de mudar a maneira en
que o BCE asegura a liquidez n.o
sistema financeiro e manexa as
taxas de interese a curto prazo.
Durante os primeiros 18 meses
do euro, o BCE estabeleceu o

prezo para os fondos de mercaao
na forma dunha taxa de interese
fixa, e os bancos pedian a cantidade de fondos que querian. Pero este método deixou aes bancos pequenos fóra de carreira.
Os bancos españois e portugueses estaban entre os máis perxud icados, e Constancia proferiu
unha alternativa: unha poxa de taxa variábel. Agora, os bancos nomean tanto o volume de fondos
que queren e a taxa de interese
que están dispostos a pagar.
Matti Vanhala, finlandés de 55
anos, foi un home de liña dura o
ano pasado, durante a época de
aumento das taxas de interese
do BCE. Tamén foi un defensor
da emisión de prognósticos económicos, sustendo que dan unha imaxe máis transparente. O
BCE fixo-o por primeira vez en
Decembro.
Vanhala, presidente do banco
central de Finlándia, é partidário

Os bancos. revisan á baixa
as expectativas de crecimento
O BBVA .revisará á baixa a próxima semana o sua
previsión inicial, na que xa contaba cunha medra
do PIB de só o 3,2% para o estado español, neste
ano 2001. O banco baralla agora un produto inte,
rior bruto cercano ao 3%, nun entorno de desace,
leración na zona euro e en Estados Unidos.

en 2001 do 4% ao 3,6%, algo que é considerado
"optimista" por grande parte dos institutos de
análise económica, entre os que se incluen enti,
dades financieiras corno La Caixa, Caja Madrid,
BBV A ·e Funcas (Fundación das Caixas de Afo,
rros).

O director do servizo de estudos do BBV A, Mi,
guel Sebastián, alertaba esta semana das repercu,
, sións sobre ·a execución presupuestária do Estado
que poden derivar,se da desaceleración económi,
ca <leste ano.

A pdncipal consecuéncia dunha menor medra do
previsto, segundo Sebastián, é o seu efeito sobre as
estirnacións de ingresos e gastos presupuestados,
sobre todo na recadación impositiva. "O obxectivo
de atinxir o déficit cero este ano non vai ser tan fá,
cil corno se predicia, debido á posibilidade de me,
·· nótes ingie56s", rnatiiou: ~ '"
·

O

Govemo~ estima

que a·i:nedra do PIE- sé' freará

de dar-lle ao BCE a responsabilidade dalgunhas das funcións
manexadas polos bancos centrais de cada país.
O alemán Otmar lssing, ex
membro do directório do Bundesbank, domina as xuntanzas
do consello en termos de política monetária. Dous dias antes
de cada xuntanza, lssing envia
aos membros do consello unha
cópia dunha avaliación económica chamada o "libro laranxa".
Tamén escrebe unha cópia do
comunicado mensual do banco.
O perito de 64 anos é respeitado fóra do BCE por ter formado
un excelente equipo económico
e de investigación.
O profesor italiano de 60 anos,
Tommaso Padoa-Schioppa, foi
un dos primeiros partidários
dunha intervención para apunta1ar ao euro. Cando a moeda
caiu a fins do ano pasado, o
BCE mercou euros nos mercados catro veces, unha delas coa
axuda doutros bancos centrais
líderes. Alguns membros estaban renuentes porque temían
que a operación fracasase e
significase unba perda de credibilidade, como ocorreu co Banco de Xapón. Como chefe de relacións internacionais do BCE,
Padoa-Schioppa negociou a intervención co Grupo dos sete
paises máis industrializados.
A finlandesa Sirkka Haemaelaeinen, de 61 anos, foi governador
do banco central de Finlándia
por seis anos até que se uniu ao
BCE, onde agora está a cargo
das operacións de mercado. Foi
un dos poucos membros do directório executivo comprensivo
desde o principio respecto ao
troco ao refinanciamento de taxa
variábel, un tema técr;iico pero
carregado de política. E percebida como ·un dos membros máis
duros fronte á inflación e partidária do freo ás políticas expansivas·dó gasto público-:.
" :..
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Afalta de apoio psicolóxico aMª do Carme Laja pon ocontrapontó
ás campañas contra as agresións sexuais eos maos tratos
O alcalde
do Porriño
non multa
aos afiliados
doPP
Xa non é a primeira vez que
as queixas dos polici:as locais do Porriño chegan a esta sección. Hai uns meses
denunciaban publicamente
as condicións nas que traballaban. Tiñan que trami,
tar as denúncias chamando
en cábinas telefónicas por
carecer de emisoras, non
dispuñap de fax nen fotocopiadora, tarnpouco tiñan
lanternas e sonómetros, e
conducian vefculos en moi
mal estado. Ademais, como
"forma de castigo", sinalaban que os Domingos vários
axentes eran enviados a "fa,
cer Paso a Nível", ainda
que o traballo non requerira
a sua preséncia.
Agora denúncian un caso
distinto, relaciot;iado coas
multas. A policía local re,
cebeu a orde do alcalde, o
popular Xosé Manuel Barros, de retirar o cepo a
dous vefculos "sen alegación da causa que xustifica,
se a anulación da corresponden te taxa" . Os dous
vefculos pertencian respei,
tivamenre a un ernpresário
de neumáticos e a un concelleiro do PP da parróquia
de Atios. Francisco Pires,
Fernando Cruces e Uxio
Feijoo, policías locais e de,
legados de persoal, sinalan
que este tipo de actuacións
son frecuentes no alcalde,
que outorga trato de favor
aos afiliados do PP. Nos
dous casos a multa tiña como causa a obstaculización
grave da circulación e des,
pois de ser previamente
sancionados.
Xosé Manuel Barros decla,
raba en Xu~o de 1997 ·que
non cobraba as multas por
ser impopulares. Para os delegados de persoal esta atitude "coloca aos axentes na
dúbida de se o seú traballo
serve para algo ou simplesmen te para que o alcalde
manteña amigos e conquiste votos pola via do posíbel
prevaricación".
Xa nun plano máis irónico,
os delegados recomendan a
todos os viciños, que ante
esta actuación, "cando teñan o <;epo poste nos seus
veículos, acudan á alcaldía
a buscar o mesmo favor que
aqui denunciamos".+

Aheroicidade de denunciar
abusos sexuais aos 16 anos

Javjer Castroviejo, responsábel de Meio Ambiente da
Unesco no Estado, visitou o
Luns 19 de Febreiro a lagoa
de Antela, na Límia, co ánimo de promover axudas
económicas que axuden a
recuperar parte do entorno
desecado no franquismo.
Castroviejo estaba convidado polo senador do BNG Anxo Quintana, que xa participou nunha xornadas desenvolvidas en- Madrid que tiñan
como obxectivo conscienciar
sobre a necesaria recuperación deste entorno. A visita
do responsábel da Unesco
comezou no Museu da
Límia, en Vilar de Santos, e
foi aproveitada para entrevistarse cos alcaldes da-Gomaf- -- · ca e con representantes da
Xunta e da Deputación de
Ourense.•

*A. ESTtVEZ

Violada en máis de cincuenta
ocasións cando era menor
polo seu pai, do que quedou
preftada unha vez a xoven
arousá Maria do Carme Lojo
protagoniza unha história
arreplante ao manter a sua
denúncia sen apoio familiar.
Con apenas vinte anos agard a por unha senféncia que
cpndeará a seu pai e, por non
evitar os abusos, a sua nai.
Despois de ser agredida por
esta última na mesma Audiéncia de Pontevedra con ácido,
a rapaza laiouse publicamente da falta de apoio psicolóxico nos últimos tres ano$.
"Fundamental". Con ese calificativo resposta Ana López Suevos, xuíza no concello coruñés
de Negreira, á pergunta de se
considera que os tribunais deberian ter competéncias para
poder proporcionar apoio psicolóxico nos casos como o de Maria do Carme Lojo. "Un xuíz pode ter en canta que unha persoa
precisa axuda. E moi difícil para
unha muller ou ún neno manter
unha denúncia de maos tratos
se non ten nengun a'poio", sinala. "Carecer desa atención é
determinante no alto número de
denúncias que se retiran'', defende a maxistrada de Negreira.
López Suevos explica que non
está prevista a atención psicolóxica nos xulgados. "Fanse peritaxes nos procesos penais para
avaliar os danos psicolóxicos ou
para determinar se os proce.sados son psicoloxicamente equilibrados. Tampouco os agresores
receben atención até que se
emite senténcia, qu~ pode determinar o internamente nun centro
de saude. Pero, antes da s~n
téncia, non se pode facer nada",
sinala Ana Lóf>ez Suevos, quen
engade que o apoio que reciba a
del)unciante procederá dos centros de información ou das asociacións que traballen neste terreo. No ámbeto rural, non contar co apoio familiar e viciñal pode ser determinante para abandoar a decisión de ir ao xulgado.

Un representante
da UNESCO visita
a lcigoa de Antela

Mercáronse 60.000
ordenadores no 2000

A gravidade da situación ele Mª Canne Loio é niaior ao enfrouki1 w coa nal, que lle bolou ácido sobre o rosto na Aucflénáa ele ~ra. MIGUEL VIDAL / liliorio de Ponteveclra

Á espera de senténcia ·.
Maria do Carmen LojÓ alonxouse
dos méios de comunicación nos
últimos dias tras unha aparición
narrando o seu caso nunha cadea televisiva privada. Segundo
a sua avogada M51 Tereixa Pazos, non quer que se tale da sua
vida. "Está a espera da senténcia, que ~e emite estes dias, e da
que se determinará a condea por
agresións sexuais do pai e a
omisión de deber de socorro da
nai, ou sexa, por non evitar o que
estaba a acontecer'', explica.
Os servizos soc.i ais da Xunta
acollérona xunto aos irmáns até
que foi maior de idade. Desde
aquela, enfróntase a un proceso
no que a sua nai está acusada

dé ter ocultado as violacións. A
situación agravouse cando no
pasado mes de Outubro a moza
acudía como testemuña á Au- .
diéncia Provincial de Pontevedra e, ao entrar, foi vitima dunha
nova agresión: a sua nái lanzou~le ácido na cara provocándolle
queimaduras nun 15% do carpo.
Nun primeiro momento, a irmá
maior de Maria do Carme tamén
denunciou abusos sexuais do
pai, pero retirou a sua testemuña na vista do 5 de Febreiro.
Espérase senténcia nuns di as: o
fiscal solicita duas penas de
quince anos para o pai e unha
de dezaseis para a nai. A avogada da rapaza demandou quin- ·
ce anos por cada unha das ~2
violacións cometidas polo pai e
416 anos para a nai. •

'Pénsao ben'

O mesmo Coléxio de Psicólogos
confirma que a maior parte das
peritaxes realizadas durante o
Que a vítima pode converterse,
2000 fixéronse no ámbeto penal
ao denunciar, en culpábel é une, na metade dos casos, en deha premisa da que participan
. lictos contra a liberdade sexual.
avogadas, psicólogas e asistenO papel dos psicólogos é avalia. tas sociais. Soedade e illamendor e remata ~ntes de que coto agrávanse no rural pola aumece o xuízo. Ao fio deste baleiséncia de servizos de apoio á
ro de axuda terapéutica ás vítimuller. No ano 1996 represenmas, o plano para atallar a viotantes do grupo de· estúdios da
léncia de xénero, que apresentaba recentemente a conselleira - muller Alecrín entrevistábanse
Manuela López Be,steiro, conco daquela govemador civil da
templa asisténcia xurídica gratuíCoruña, Carlos Vacas, para
ta para as mulleres que denúntransmitirlle a sua protesta pala
atitude da Garda Civil nas decien asi como apoio e asesoranúncias de maos tratos. Referím.ento. O plano, de calquer xei- .
anse ao- caso concretp dunha
t:º • carece ainda de orzamento.

viciña de Caibatlo, que tras poñer unha denúncia contra o seu
home na comandáncia, atopou
chegar a casa
rriesmo
gar~a que lla tramitara. Este
xustificou a sua preséncia para
tomar declaración, pero esta .viciña de Carballo tomou medo
porque o home tiña unha escopeta de caza e fuxiu. A atitude
paternalista convertíase nun
costume ·á hora de cursar unha
denúncia, dician en Aleqrin, con
frases dos gardas como "pénsao ben porque é un bon home"
ou "algo lle farias".+ ·

. ªº
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O prezo medio dos PC. que
se mer_ca_r_cm_e.n....G...atiza_du_- _ __
rante o ano 2000 foi de
213.000 pesetas e as ventas ascenderon a 60.000
unidades. Alomenos estes
son os dados que oferece
· o Mercado da Información
e as Telecomunicacións
(MITE), que se vai celebrar
en Silleda do 1 ao 4 de
Marzo~ Segundo o MITE, xa
non se venden só equipas
durante o Npdal, senon
que estanse a mercar
ordenadores todo o ano.
Tamén se incrementan as
vendas de portatis, que supoñen máis dun 11 % das
tctals. O MITE é o terceiro
salón a nível estatal e está
orientado a profisionais e
pequenas e medianas empresas, que poden comparar e elexir equipas.•

Morre Masters,
o estudoso do sexo
no laboratório ··
Xunto a Virginia Johnson, a
sua muller, William H. Masters asinou un libro no ano
· 1966, A resposta sexual humana, que o convertiría no
- pioneiro do sexo de laboratório. O profesor e xinecólogo
Masters, que faleceu o Luns
-19 de Febreiro aes 85 anos, ·
.e a sua compañeira estudaron as reaccións sexuais de
máis de trescentos homes e
mulleres aos que observaron
·
a sua prática do sexo. Os
seus traballos, iniciados nos
anos cincuenta, insisten no
cámbio da pasividade sexual
da mullere afirman que "as
gratificacións ·q ue pode aportar a igualdade ria
· realización do acto sexual .
·son ilimitadas". A difusión
das ideas de Masters e
Johnson provocou a exitosa
aparición dos "sexólogos"
nos meios de
comuAicación.+
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N. OR~ALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

AMésa investiga casos semellantes que sumarian un total de 17 millóns

Política Ungüí.stica subvencionou-caramelos e almanaques
en castelán.realizados polo concello·de Riotorto
*

O concello de Riotorto utilizou un millón de pesetas da
Dirección Xeral de Polftica
Lingüística para pagar caramelos e almanaques en castelán. Este -últimos tamén incluen unha imaxe da cidade
da Coruña que aparece citada
coa forma deturpada e non legal do seu nome, La Coruña.
A Mesa está a investigar casos semellantes noutros concellos de Lug·o e, segundo
denúncia, as subvencións po- .
derian ascender a·17 millóns.
O convénio entre a Dirección ·
Xeral de Política Lingüística e o
concello de Riotorto asinouse o
13 de Novembro do ano 2000.
No documento este município
comprometíase a levar a cabo

Para a Mesa tanto a própria
Moreiras, para -pedirlle explicaforma de concesión do diñeiro
cións acerca da axuda concedi-un convenio bilateral que se
da por este departamento ao
asina a finais do ano para reaconcello de Riotorto pero ainda
lizar actividades ao longo do
Uns dias despois, o 28 de No- . non recebeu resposta algunhá
ano 2000- como as actuacións
O departamento tampouco resvembro, o alcalde de~Riotorto repostou ás consultas realizadas . ás que deu · 1ugar "son un ha
mitiulle ao Director Xeral de Políboa mostra do desleixo absopor este xornal.
·
tica Lingüística un escrito en esluto da Dirección Xeral de Polípañol de xustificación do uso do
tica Lingüística en duas cuesOs almanaques editados levan
diñeiro concedido e unha factura
sobreimpreso o lema Co teu tións fundamentais: planificapor valor de un millón de peseción prévia e seguimento posconcello utiliza o galego pero tetas. A factura correspondia á editerior das suas actividades .
ñen todos os textos en castelán
ción duns almanaques en espaEste tipo de actuacións -enga(indicacións de prefixos telefóniñol e Uns caramelos co logotipo
den- non responden a nir:iguncos, pés de foto, nomes dos
do concello, en calquer caso, e
meses e dos dias da semana, . ha planificación de obxectivos
segundo critica a Mesa pola Norsenón que, como outras moisantoral) e cada mes vai acommalización Lingüística "nada que
pañado, co lema xeral Vistas de tas que se realizaron nos dous
tivese que ver coas actividades
últimos meses do ano, son o
España, coa fotografia dunha cirecollidas no próprio convénio".
intento de esgotar o orzamendade distinta. Entre elas inclúeto, sen a máis mínima preocuEsta organización dirixiuse o
se unha imaxe da Coruña que
pación polos contidos e seguiaparece citada coa forma deturpasado Venres 16 de Febreiro
mento das accións que se fi pada e non legal do seu nome,
ao director xeral de- política linnancian". +
La Coruña.
güística, Xesus Paulo González
formac.ión e asesoramento lingüístico á cidadaniª'-entre outras actividades.
·

P.B.

Xosé l.ópez Cabodevila, Alcalde de Riotorto

"ao longo do ano 2000" un programa de actuacións que incluia
asesoramento lingüístico interno
e externo, cursos de galega,
campañas de sensibilización, in-

ACIG di que acampaña de galega nos centros de Educación só responde aintereses eleitorais

Constitúese ·en Vigo
a CoOrdenadora Comarcal de Equipas de Normalización Lingüística
Os centros de ensino da comarca de Vigo venen de criar
unha Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística. O proxecto pretende "aunar o traballo que se fai desde
os centros, exteriorizalo e instará Administración a que vele polo cumprimento da legalidade".
A Coordenadora criada en Vigo iniciou os contactos con outr as plataformas comarcais
que se estár:i a constituir en
Compostela, Redondela, Baixo

Miño e o Condado para organizar unhas Marchas pala Língua para Maio nas ptincipais
cidades do país. ·
·

A Coordenadora aproveitou a
sua apresentación para valorar
que a Dirección
Xeral de Política Lingüístic~
acaba de enviar aos centros
baixo o lema Entre nos, en Galega. "A campaña mesma, ainda que poida representar un
certo cámbio de liña, non deixa de pecar de frivolidade e·de
puro electoralismo", explica

a campaña

Santiago Rodríg.uez, o seu secretário.
Unha valoración semellante fai
a CIG, que di que a campaña
constitue un despilfé!rrO esaxerado (só os prémios dos concursos supoñen 111 .525.000 pesetas), que contrasta· coa drástica
redución de axudas económicas
ás Equipas de Normalización
Lingüística (máis dun 32%) que
a Consellaria levou a cabo o
curso pasado.
Tamén critica a central sindical

que o Executivo lance esta iniciativa cando "nen sequer fai
cumprir os mínimos que recolle a lexislación -vixente a respeito da normalización do galega nos centros. Explican que
na introd·ución á campaña oferécese unha visión parcial e
"intencionadamente optimista
da situación da língua", xa que
non se mencionan os resultados do inquérito que a Consell~uia realizou o curso pasado.
"E especialmente preocupante
-engade o sindicato- a manipulación que se fai nun dos

cartaces da obra de Castelao
Sempre en Galíza, que aparece como Sempre en Ga/icia".
Segundo este documento o
número de galego-fálantes
descende despois de pasar
polo ensino, no 39% das aulas
de infantil non se imparte nada
en galega ou menos de 5 horas, e no ensino post-obrigatório o cumprimento do Decreto que estabelece as matérias
que teñen que impartirse en
galega non acada nen sequer
050%.•

ECOLOXIA

Anova dirección de Greenpeace aposta polo ecoloxismo puro e 'despolitizado'
ecoloxista a nível estatal :resólv.ese por fin cunha dirección
mais conservadora, acaida á
maioria absoluta do PP, contra
a equipa de governo de Pastor,
máis próxima da prática política
socialista.

*°P.B.

Dolores Romano, enxeñeira agrónoma, ven de ser escollida nova
presidenta de Greenpeace no Estado despois de ·un ano de crise
interna que se pechbu coa dimisión do histórico dire,ctor executivo Xavier Pastor. O "choque entre
dous modos de ententer unha
ONG", como calificou Romano ao
conflito, resólvese cunha aposta
da 9rganización no Estado por un
xiro ·cara o ecoloxismo puro e a
sua profisionalización.
Segundo sinalaron fontes de
Gr~enpeace Xavier Pastor, militante comunista que contribuiu a
fundar a organización a mediados dos oitenta, non :era o home
para a xestión diária dunha
ONG estruturada como unha
empresa. Romano manifestou
que queria afortalar internamente a organización e dar .unha
maior participación aos sócios
nas campañas.

A nova presidenta retírese á dirección eleita como "profesionais dá organización". Entende
Romano que a xeración de
PastoF "viveu a ditadura e entro u no ecoloxismo partindo
dunhas posicións políticas.

Eles estaban moi ideoloxizados
cando entraron; nós non", comenta. Tamén Guille,rmo Fernández, conselléiro de Greenpeace na Galiza retírese a esta "transformación" como "impo.rtante e positiva. Necesitá-

O debate interno de Greenpeace
reproduce nun cenário diferente
a polarización dos verdes alemás en ecoloxistas fundamentais (Tunaís) e po 1f1cos. lt--tr=a=c-- - - ción fundamental ou pura -que
limita o ecoloxismo á medición
científica da contaminación ou o
dano ao entorno- e a de esquerdas, que analisa os casos particulares da destrución da biosfera a partir da ideoloxia marxista
e o marco da loita de clases, lebase unha maior atención para
varon o seu enfrontamento a un
coa xente que estaba trabaponto crítico en relación ca arllando dentro, máis persoal e · mamentismo e o imperialismo.
con maior apoio:·.
Na visión dos verdes-vermellos
alemáns, a OTAN é moito mais
A máis porfiada loita interna perniciosa para a biosfera que a
que se lembra na org~nización
sobrepesca de arenques_•
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chegar a un acordo

no~mativo?

Expectativas sempre as hai, e
non as debemos perder, nin
frustrar. Asi o entendemos na
AS-PG e por iso, na última
Asamblea celebrada, os sócios
e as sócias se · manifestaron a
favor dunha proposta de resolución para un acordo normativo.
A situación actual non é nada
beneficiosa para o idioma. É necesário dar pasos, aliviar· tensións e que eses avances de
cara a un posíbel acordo sexan
aceitados por todas as persoas .
e entidades que podan participar nel. Desde a AS-PG podemos afirmar, desde lago, que
nos incorporaríamos a un posíbel acorde, de este se dar. Entendemos que é fundamental
para a pervivéncia do idioma.
A AS-PG critica a reforma
educativa -formulada polo PP.

A. PANARO

Xoán Costa
'O comité de expertos que elaborou areforma continua
en secreto por arde ministerial'
-e>- C. VIDAL

Xoán Costa ven de asumir a presidéncia da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (AS-PG), unha entidade que leva vintecinco anos traballando no ámbito educativo, ·en especial na formación do profesorado, pero que extende as suas actuacións á sociedade en xeral con actividades de promoción da língua e cultura galega. Xoán Costa fálanos dos obxectivos da AS-PG e analisa temas como a necesidade dun acordo normativo, o proceso de normalización lingüística no ensino ou a reforma educativa.
Vostede asume o cargo de
presidente da AS-PG nunha
nova directiva na que por vez
primeira entran profesores
universitários.
Os cámbios só son nominais, as
persoas que asumimos as funcións de presidéncia e vicepresidéncia xa estabamos antes na
directiva. A AS-PG non é unha
entidade presidencialista; as decisións baseanse nas discusión
levadas a cabo na Xunta Directi• va. A incorporación de persoas
do mundo universitário non é sen6,n darlle estatuto de normalidade á colaboración que a AS-PG
viña tendo coas tres universidades galegas, ben a través da realización de cursos e congresos
como doutros proxectos.

mentras a Xunta artella xornadas
en horário lectivo.
Nos últimos tempos as actividades sairon tamén do ámbito
educativo.
O naso papel non se centra só
na formación do profesorado senón tamén na organización de
actividades para a sociedade en
xeral, como os proxectos que se
levaron a cabo o pasado ano
con motivo do Ano Castelao. Tivemos en circulación simultaneamente polo pais catorce exposicións con unidades didácticas
sobre Castelao que foron alugadas por concellos, asociacións
de viciños e tamén centros escolares, chegando deste modo
a ámbitos situados fara do mundo académico.

ciar o suficiente de maneira que,
como aconteceu o pasado ano,
mesmo se reduciron as cantidades destinadas á nomalización
lingüistica nos centros. Nós estamos relanzando o contacto
con elas para mantelas vivas
porque neste momento son fundamentais para que o proceso
vaia para adiante. De todos xeitos, non cabe en cabeza algunha que a administración promulgue unha lexislación e non poña
os meios e mesmo vixie para
que se cumpra.
Teñen algun proxecto de cara
á celebración do Ar:io Europeu
das Línguas?

Irnos elaborar un traballo amplo,
subsidiado por un proxecto europeu -do que a AS-PG foi a
única entidade galega beneficiáQue papel cumpre a AS-PG?
ria-, que vai consistir en avaliar
Outro dos ámbitos de actuaÉ unha organización consolidada ción é o proceso de normali- a presenza da língua no sistema
educativo da Galiza, o País
zación lingüística no ensino.
no mundo da formación do profeBasca e Bretaña. Elaboraranse
Como avalia a situación?
sorado. Organizamos anualmenunha série de exposicións cos
te cursos e xornadas ás que
resultados que se obteñan e
Dentro da normalización lingüísasisten unhas tres mil cincocenacompañarase dun congreso
tica queda moito por facer e
tas persoas. Este é un dos nosos
que se celebrará en Pontevedra
máis que avaliar os logros podeprincipais ámbitos de traballo e,
no último fin de semana do mes
riamos dicer que o papel da ASneste sentido, ternos desde hai
PG e outras entidades foi impe- . de Novembro. Haberá que por
xa uns anos un convénio de coen evidéncia a relación que
dir que a situación fose a peor.
laboración coa CIG-Ensino meexiste entre un determinado
A comezos de curso realizamos,
diante o que realizamos as Xorequipo de goberno e a normalien colaboración coa CIG-Ensinadas de Verán que se celebran
zación lingüistica, pois mentres
no mes de Setembro en diversas . no, un inquérito para avaliar o
en Euskadi a normalización
estado da cuestión nos centros
cidades ou as Xornadas de Línavanza, na Galiza vai a piar coa
e, ainda que non ternos os regua e Literaklra que buscan dar
mesma lexislación e ao amparo
sultados definitivos, os -dados
ao profesorado unha formación
do mesmo estatuto xurídico.
dos que dispomos apontan a
aue a administración educativa
Non se nos pretenderá dicer
que en boa parte dos centros
rion oferece. O profesorado acuque é máis fácil aprender eusnon se está a cumprir a lexislade ás nasas actividades porque
kera que galega.
c1ón. Desde a AS-PG tense trasabe que son de calidade, mesballado moito por promover o
mo cando a asisténcia é máis inUnha das normativas lingüístipapel das equipas de normalizacómoda porque ternos que orgacas recoñécese como da ASción; un papel q'ue a Consellaria
·nizar os· cursos en fin de semaPG. Que expectativas hai de
de Educación-non está a potenna, ou fóra de 'horario lectivo,

Ternos manifestado que calquer
reforma do sistema que se leve
a cabo ten que contar cun amplo
consenso social. As reformas
educativas que afectan a toda a
poboación non deben ser só froito da aplicación dun programa
político dun determinado partido
que gañe coxunturalmente unhas eleccións. Hai toda unha série de problemas aos que hai
que darlle solución desde o diálogo e consultando a todas as
entidades que teñen unha traxectória de traballo nos temas
educativos. Resulta inconcebíbel
que o Ministério de Educación
propoña unha reforma educativa
baseada unicamente no aumento dos currículos, no incremento
dos contidos minimos que hai
que dar, e tampouco é comprensíbel que o comité de expertos
que teoricamente elaboraron a
reforma permaneza no anonimato por arde ministerial. A reforma
encamíñase á consolidación
dunha determinada forma de ver
as Humanidades, afonda no carácter centralista e centralizador
e vai debuxanélo os currículos
educativos no sentido de uniformar os contidos para que desapareza todo aquilo de div·erso
que poderia oferecer a LOXSE.
Que retos encara a AS-PG de
cara ao futuro?
Os obxectivos están en función
dos logros conseguidos. En vintecinco anos de traballo témon os convertido en referéncia
inexcusábel para a maioria dos
ensinantes na sua formación e
estamos na vangarda da innovación pedagóxica do sistema educativo galega, con logros recoñecidos internacionalmente como as nasas actuacións no campo do audiovisual educativo. Outros feítos que teñen elevado o
. prestíxio da entidade son a publicación da Historia da Literatura ou dos libros de texto en cola. boración con A Nosa Terra ou a
·celebración de homenaxes a
persoas relevantes da cultura
galega como Manuel Maria, Novoneyra ou Jenaro Marinhas. De
cara ao futuro queremos ampliar
o campo de acción, sobretodo
afondando no carácter socioedu.,
cativo e cultural, ·ofertar unha acción cultural destinada a toda a
sociedade para dar resposta
desde unha posición de compromiso co pais e a língua_a toda
unha série de demandas de carácter lúdico e educativo que hoxe a sociedade demanda. Traballamos tamén na actualidade
na elaboración dunha páxina
web ·que vai ser un auténtico
servidor de recursos educativos
para o .profesorado galega.+

O FÍO DA LINGUA

Fermosa
forrr1osa
No galega medieval esta palabra ten distintas variantes: fre-

mosa, fermosa, formosa, [ramosa... A máis frecuente nos nasos cancioneiros é fremosa, pero a máis conforme coa ornee é

formosa pois procede do aclxectivo latino formosus (feminino
formosa). Esta foi a variante
que trunfou en portugués en
canto que o galega optou por
fermosa ..Non quer is to dicir
que entre nós non apareza far.maso, coñecido como apelido.
T amén en p9rtugués Camoes
emprega fermosa nos Lusiadas.
O formosus latino procede de
farma. formosa é logo "formada". Náturalmente "ben formada". Igual que-como xa comentamos- en galega dicimos
f eito e fe ita presupoñendo o
ben: É unha rapaciña rñoi feita.
E os portugueses, gabando -a
illa asiática que hoxe coñecemos polo nome chino de T aiwan, chamáronlle Formosa,
nome polo que se coñeceu durante moito tempo.
Outro aclxectivo latino, beUus
("amable, delicado, de boa saúde, bo"), convertiuse en sinóniino de fermoso, e os seus derivados bel ou belo e mais bela tiveron grande emprego na nosa
literatura medieval. Hoxe belo/bela, usual en portugués, ten
en galego un carácter moi culto e un uso case só literario.
Máis usado na nosa lingua é o
aclxectivo belido/belida (antigamente escrito velido/velida) que
procede do latino bellitus derivado daqueloutro bellus. Curiosamente, parece que nesta
derivación influíu outro aclxectivo de intención garilI!osa,
mellitus, "doce, meloso". E dicir, que o belido, o fermoso,
ven sendo doce coma o mel.
Non ten esta belida nada que
ver coas belidas dos ollos, é dicir, as cataratas, pero si coa
fermosa terrá de Melide.
Ao parecer o topónimo de .
Melide procede dun nome de
persoa, un certo Mellitus
(Melliti sería "de Mellitus")
que ven sendo o mesmo "meloso" do que f'nriba falamos .
T amén nomes que utilizarnos
na actualidade como Modesto, Prudencia, Fidel, Xusto,
Gloria, Branca ou Leticia expresan cualidades positivas.

•

En todo caso, en francés medieval a palabra melide significaba
como adxectivo "meloso, de
mel" e como substantivo "sentimento doce, satisfacción, ledicia". T amén denominaba un
irnaxinario país de fábula (eqiliyalente do Jauja español) e o
ilustre filólogo Joan Coromines
apunta a posibilidade de que o
noso Melide teña que ver con
esa palabra, da que viría asimesmo melindre. Non sería raro, pois
Melide foi parada medieval de
franceses no camiño de Santiago
e é terra de melindres de sona. •
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lbarretxe co~voca eleicións en Euskadi despois de só dous anos emédio de lexislatura

O PSOE deixa a porta aberta a un pacto
de governo co PNV.

•

Logo dun ano de governo
en minoria, o lehendakari
Juan José lbarretxe convocou eleicións anticipadas
para o próximo 13 de Maio.
- ste achanto significará o
posíbel abandono de Jaime
Mayor Oreja da carteira de
Interior para ser o candidato
do PP á presidéncia basca.
Desde que sabe que todas as
apostas o colocan a el como
"estrela" da campaña eleitoral
basca, o aínda ministro do Interior, Jaime Mayor Oreja, sorri
abertamente cando detecta unha cámara perto. Sobre el caerá
a responsabilidade de "levar a
Euskadi o governo das liberdades", tal e como indicou en repetidas ocasións o presidente
español, José María Aznar.
O PP basea a sua estratéxia na
radical división do espectro eleitoral basco en nacionalistas e
españolistas. Sabedor de que
nen o inquérito máis optimista
lle outorga a maioria absoluta,
os líderes direitistas confian na
participación do PSE-PSOE no
seu governo. Incluso desde os
médios de comunicación que o
governo controla no estado dáse por feíto que Mayor será o
vindeiro lehendakari, até o ponto de que parece que para moitos case seria mellar aforrar o
gasto eleitoral e nomealo presidente por real decreto.
Mais quizá esa previsión do PP
choca de fronte co próprio interese socialista. O PSOE está
convencido de que se debe desmarcar da fronte constitucionalista para poder salvarse dunha
previsíbel gran queda de votos.
O secretário xeral do PSE e
candidato a lehendakari, Nicolás
Redondo Terreros, considerou
que a forza que el lidera vai ser
vital na composición do novo
governo e pediu un novo estilo
de facer política, sen exclusións.
"Queremos un novo pa(s onde
todos poidamos vivir en liberdade todos, pensemos o que pensemos, sen exclusións."
O proceso de "emancipación"
decisória socialista é máis fondo

querélcise contrcrCrxuÍI ~_
Navarro por inx~ri~-- -_
Tres meses despois de que o
xuíz Joaquín Navarro atacas_e
duramente a nova~ Lei do
Menor nunha entrevista no
diário basco Gara, a Fiscalia
Xeral do Estado apresentou
unha querela contra el-por inxúrias ao .govemo. Naquelaentrevista, o maxisrrado
consideraba a afirrriaCión de
Aznar "un terrorisui-eo
sempre, ainda que sexa
menor" como "própria dun
terrorjstaque quere..con~e_rter
niso o Estado". Esafrase xa
lle valera a apertura ae
expediente por parte do
Consello Xeral do-Poder
Xudicial. Diante desta
querela, Navarro limitouse a
dicir que é froito do ambiente
de "guerra civil" que quere
impoñer o PP en todos os
femas que teñen a ver con
Euskadi.•

Aesquerda catálana pede
que ó Parlament recolTCI
a lei da Estranxeria ·
O Lehendakari, Juan José lbarretxe, no intre de anunciar eleicións para o 13 de Marzo.

do que puidese parecer logo de
moitos meses criticando duramente a xestión de lbarretxe.
Arestora hai unha loita interna
.de fondo calado entre a dirección basca, con Terreros á cabeza e a secretaria xeral de José Luis Rodríguez Zapatero, en
Madrid, máis en sintonía co presidente do PSE, Txiki Benegas,
hoxe en segundo plano. O basca parece disposto a rachar a
histórica relación que os socialistas mantiveron co PNV até a
sinatura do Pacto de Lizarra e
apoiar a candidatura de Mayor.

Mais desde a dirección español a, a idea é ben diferente. O
PSOE non póde aspirar a colo.car en 2004 a Zapatero na Monclo a cun lehendakari do PP
apoiado polo seu partido. Aínda
que é moi pronto para saber cal
será a aritmética parlamentar logo do mes de Maio, parece claro que un mao resultado guindaría forado liderato a Terreros.

Continuidade nacionalista
lbarretxe, na hora de anunciar
as eleicións, pediu serenidade

Oelo con Galiza
Os comícios bascas caerán
en plena precampaña galega.
O que parece máis disposto a
aproveitalas en benefício próprio é o PP. Confiados na vitória de Mayor, os seus líderes quixeron relacionar ambos
os procesos. Para o presidente da Xunta, Manuel Fraga, é
fundamental unha vitória dos
constitucionalistas para "que
sirva de homenaxe ás vítimas
do terrorismo". O secretário
xeral da formación, Xesus

Palmou, considerou os dous
comícios como distintos pero
"inevitabelmente relacionábeis", alén de aludirás semellanzas entre o BNG e o "debilitado nacionalismo basco."
BNG e PSdG separaron absolutamente as duas eleicións.
Para a oposición galega, a política basca e a galega non
son comparábeis nen se esta
vai ver afectada polo que pase
en Euskadi nesta primavera.•

a todos os partidos para que
non convirtan a campaña eleitoral nun relatório de martes e
atentados de ETA que lle conceda a ese grupo todo o protagonismo político dun país que
"debe buscar o seu -destino na
pacificación pero tamén no
proxecto social e económico de
futuro", en palabras do aínda
lehendakari e previsíbel candidato á releición. O PNV critica
duramente a atitu~ de PP e
PSOE no último ano, no que
criaron a imaxe de que non
existia un poder estabelecido
en Euskadi.
Esa opinión compártea a líder
de Eusko Alkartasuna, aegoña
Errazti, quen afirmou que os
comícios "son unha boa saída
para que os partidos constitucionalistas abandonen a crispación para propoñer ideas sobre o país." Pola contra, o portavoz de Euskal Herritarrok,
Arnaldo Otegi, considerou
"inútil" a cita eleitoral porque
non vai arranxar nada. "Até
que haxa un novo acordo pola
soberania de Euskal Herria, o
Parlamento non ten unha función determinante para o noso
povo", afirmou. •

Bispos plurais
A miúdo esquece,se que, contra toda mixtifi,
cación, contra todo sofisma propagandístico,
este é un Estado obxectivamente plurina,
cional. Ou sexa, complexo, non unívoco, di,
verso: como a Humanidade própria. É grazas
ao valor engadido decorrente desa pluralida,
de que ainda hai esperanzas para unha demo,
crácia verdadeiramente avanzada, aquela que
debe arrincar da identificación do que real,
mente existe, do recoñecimento do que oh,
xectivamente hai fronte· aos nosos ollos (e
que, claro, é independente dos nosos ollos,
non submetido a eles, goza de vida própria,
non é setnpre tan doado manipulá, lo).
Sen o factor da plurinacionalidade, seria im,

posíbel que a Conferéncia Episcopal se tivese
desmarcado do binómio pp,psoE no pacto
antiterrorista. Como é plural, a lgrexa non
pode ser asimilada de súpeto á foto fixa dos
que abominan de toda diferenza. Como ten
que render contas fronte a freguesias distin,
tas, a lgrexa fa¡ política e as cousas non están
como para reducir o campo, para cazar mei,
gas tamén nas sancristias. ·
PP e PSOE saben que o seu pacto cada dia é
máis virtual, cada dia menos apresentábel en
termos democráticos. Porén, reaxen con rai,
va contra o disidente e son incapaces de
aceitar a realidade: que existen territórios do
Estado nos que non é posíbel o debate en de,

mocrácia se se parte da ecuación bipartidista
e cosmopolita española.
Di Rouco que non existe unha lgrexa espa,
ñola, como tampouco unha lgrexa alemá ou
francesa, que só existe a lgrexa santa, católi,
ca e apostólica. Non entrarei en terreno pri,
vado (é,o o .das crenzas sempre e cando non
se queira lexislar desde elas para todos), si di,
rei que o que está claro que non existe é un
Estado español uninacional (portanto, en
puridade non existe t~II.lpouco a lgrexa espa,
ñola, como sostén Roucd). O que existe é un
Estado español plurinacional. Existen Galiza,
Catalunya, Euskadi. Por iso a lgrexa actuo.u
como actuou neste asunto. •

O PSC, ERC e lni~iativa per Catalunya-Els yerds
solicitaron convocar un
pleno do Parlament no qy_ese debata a necesidade de.
recorrer a Lei de
Estranxeria diiñteJ:lo - Tribunal Constitucional. Os partidos de esquerda
consideran pertinente-esta
medida porque a
~
normativa priva de direi os
básicos os estranxe1ros,~
algo condenado na Carta
Magna de 1978. Se--~_
finalmente se discute na =
cámara catalana a
necesidade do recurso,
_ posibelmente-non sex_
¡f aceptada, xa-_que a maiori1L
do Parlament, nas mans de
CiU e PP, apoia _- _
plenamente esta reforma
legal.•

Confirmase que_
un soldado pottugués
morreu por causa
do uránio
O cabo do Exército de Terra
portugués Hugo~Paulino
morreu durante o- pasado
mes de Marzo por causa do
uránio retardado aoque
estivo exposto dural}tejl_suaestadia no Kósovo. Asi º ~
confirmou a análisé de vários médicos
independentes encargados
de explicar cales foron as
causas da marte deste _
militar. O informe forense
aclara que o esfüdo-do_
organismo de Paulinn.
detecta unha forte preséneiá
deste mineral tóxico,
presente en boa parte do
armamento da OTAN nos
Balcáns. O uránio retardado
destruíu o sistema
_
imunolóxico. Curiosamente,
o governo español afirmaba
ao mesmo tempo que non se ·
pode esclarecer un vínculo
entre as doenzas e a
participación en misións de
paz, nunha resposta
parlamentária ao BNG. •
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O Rei pedíulle ao Director Xeral da RTVE que non emitise as imaxes da toma do Congreso pola Guarda Civil.
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MANUEL BARRIOPEDRO

que os acontecimentos do 23-F
tábaselle na cara que deixara da
representantes do poder lexíticoincidiron co conflito sobre a enman a ''transición exterior'' adianmamente establecido. O plano
trad a do Estado español na
do a entrada nas organizacións
de actuación acabou combinanVinte anos despois do Golpe de Estado do 23 de Febreiro de 1981,
internacionais. Na OTAN só podia
do a acción de Tejero, coa idea
os siléncios que rodean o episódio son tan estrondosos coma o . OTAN. Pouco despois de ter gañado as eleicións de 1980, o preingresar o Estado español se condun golpe suave respeituoso
próprio golpe. Despois de dúcias de libros, de implicados e estusidente americano, Ronald Reaservaba a sua forma democrática.
coa Constitución e contando coa
dosos, uns tentando xustificar posturas, outros tentando de encagan (segundo un documento que
sillar dados, hai duas verdades que semellan indiscutíbeis: o gran
complicidade da maíoria dos
o KGB fixo circular naquela époA alguén se lle debeu ocurrir
partidos políticos cos militares.
beneficiado deste golpe foi o Rei, a Monarquia española, e que
ca) envioulle unha carta na que
que se podían utilizar as forzas
existiu unha "recondución" política como pretendian os golpistas.
instaba a Juan Carlos a "actuar
de todos os "motivados", nunha
Era a solución Armada, que o ex
Era necesário dar "un golpe de tiabranxia tamén a Galiza. Outra
con dilixéncia para eliminar obstáacción que canalizase ao seu familitar explica deste xeito no seu
món", "reconducir'' a democrácia
das motivacións era o malestar
culos que impidan o ingreso de
vor tanto os impulsos dos golpislibro, publicado co suxerente título
española. Estas eran as pabras
dalguns mandos das Forzas ArEspaña na OTAN". A Suárez botas máis clásicos como os dos
Pasa á páx.ina seguinte
que máis se escoitaban nos mentimadas pola política de ascensos e
deiros políticos a comezos da décastigos que comezara o Govemo
Juan Carlos díxolle a Miláns del Bosch que xa non podía botarse atrás despois de se emitir a sua mensaxe polo TV. GILBERTO VILLAMIL
cada dos oitenta. Josep TarradeSuárez (Gabeiras xefe do Estado
llas, o honorábel presidente cataMayor, pasando por encima de
Miláns del Bosch que é enviado a
lán, foi o primeiro en poñelas en
circulación un ano despois de cheValéncia e Armada a Lleida, como
exemplos significativos).
gar do exílio, en 1976. PSOE, a
maioria de UCD (Unión de Centro
Democrático, o partido do presjNo lado civil todos semellaban
dente Adolfo Suárez), AP (antiga
fartos de Suárez, ao que lle ped ian día tras dia. que dimitise
denominación do actual PP) e aldesde a prensa. O Rei recibe en
guns membros do PCE (Partido
Abril de 1980 na Zarzuela a FeliComunista de España) tamén
pe González e a Fraga lribarne
conspiraban nesta dirección máis
e, dous meses despois, a Santiaou menos abertamente. Santiago
go Carrillo. Os tres coinciden en
Carrillo (secretario xeral do PCE
que existia unha crecente sensana altura) recordaba ainda esta seción de desgoverno, unha perda
mana como tivo que desautorizar
várias veces ao entón membro do
de confianza nas institucións deComité Central comunista Ramón
mocráticas, unha iminente crise
de Estado ... Todos facian resTamames, prestixioso economista
daquela, agora instalado na direita.
ponsábel a Adolfo Suárez, que
perdera o apoio do Rei, e avogaO primeiro móbil do golpe de estaban ante o monarca por algun tido do 23-F era "defender a unidapo de governo de coalición como
de da pátria". Os militares reacciosolución ao problema.
naban contra ETA e contra o Estado das Autonomias, que non se
Unha acción conxunta
quedaba unicamente en Euskadi
e Catalunya e, coma en 1936,
Non se pode tampouco esquecer
~ AFONSO EIRÉ

PENÍNSULA
Vén da páxina anterior

de Ao Servício da Coroa: "( ...) recondución en forma desexábel,
significa ou ben prolongar unha
situación, ou levals, governala,
guiala ou dirixila de forma desexábel. Nada disto vai en contra de
nada, senón a favor do existente.
Non é máis certo que isto foi precisamente o que fixo a sua Maxestade o Rei o 23 de Febreiro?".
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nificada desde a cúpula e non
se chegou a un governo de concentración presidido por Arma-, ..
da, nos aspectos básicos, os
obxectivos do golpe acadáronse
de abando. Pode ainda dicerse
que todo lles saiu moito mellar
do que agardaban.

Foi o grande momento da "democrácia corcada". O Rei acababa
de salvar a democrácia. XornalisPlaneado
tas, intelectuais, políticos de tradición esquerdista e republicana
desde o Estado Maior
sumáronse afervoadamente ás filei ras do "juancarlismo" e comeO xomalista Jesús Palacios asezaron a apoloxia do papel do Rei
gura no seu libro 23-F: o golpe
na
Transición
do CESIO, que
que, segundo panon foi o golpe de
sa o tempo, vai
estado unha traagrandándose
ma militar para
alguén
se
lle
mentres se relega
implantar un novo
réxime autoritário,
debeu ocurrir que ao povo e aos loitadores pola libersenón unha comse podian utilizar . tade. O 23-F suplicada operación
puxo o espaldaraplaneada palas
as forzas de todos zo
definitivo para
máis altas instána monarquia esci as estatais, co
os
'motivados',
pañola que conapoio do Vaticano
seguiu o referene os EE.UU, pacanalizando
do popular sen
ra, conservando a
ao seu favor tanto pasar pelas furdemocrácia, connas.
solidar o Estado e
os impulsos do
a Corona.
do 23-F,
golpistas 'clásicos' Odo éxito
Rei, recollia .os
O Rei, afirma Pafroitos dos primeicomo os dos
lácios, "coñecia o
ros anos da T ranproxecto Armada
representantes
sic ió n, cos partipero houbo, pola
dos defraudando
sua parte, un
do poder legal
espectativas e reitempo de espera
vindicacións popue indecisión para
estabelecido.
lares, do que son
comprobar por
unha mostra a alta
onde discurrian
abstención (-case
os aconteceres.
o 70% de 1977 a
Creo que viu no
1980) e a desmoproxecto Armada
bilización entre socialistas e comuunha saida, porque todos lla vennistas cuxos militantes descendederon como algo democrático, e
mn nese periodo á metade.
porque, ademais, a clase política
tamén o apoiaba".
O 27 de Febreiro produciuse unha multitudinária e pacífica maniPorque fracasa o golpe segundo
festación en Madrid que inagurao tiñan planeado desde esas "alba a nova etapa política cos "hétas instáncias"? Palacios afirma
rois" do 23-F (Felipe González,
no seu recente libro que "a razón
Carrillo e Fraga 1ribame) na cabedefinitiva é porque Tejero atópaza dando vivas, xunto a un millón
se coa surpresa de que Armada
de persoas, ao Rei. Promulgouse
vai propoñer a formación dun goa LOHAPA para "harmonizar as
verno de concentración no que
autonomias", supoñendo, na realiestarian os socialistas e os codade, unha paralisación do prqcemunistas. Daquela síntese engaso. Tamén a Lei da Defensa da
nado e revélase contra os traidoConstitución e a Lei Antiterrorista.
res". Se mella tamén segundo o
O Estado comezou a tutelar a loiautor do 23-F: Golpe do CESIO
ta ilegal contra ETA. En Outubro
que Sabino Fernández Campo,
de 1981, Juan Carlos reúnes·e
xefe da Casa do Rei, á vista da
con Reagan en Washington e, en
postura de Tejero, decidiu cumMaio do ano seguinte as Cortes
prir co seu papel e protexer ao
aproban a entrada na OTAN. EnRei por se al90 saia mal.
tramos na modemidade de golpe
e pola direita. •
Se a solución final non foi a pla-
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Os papeis que nunca sairon á luz
Vinte anos despois do 23-F
son ainda moitos os papeis
que non sairon á luz, mália ás
dúcias de libros que se levan
escrito sobre o tema e os cento s de artigas xornalísticos.
Non é algo ca.sual. No libro A
Conxura dos Nécios, de Pilar
Cernuda, Fernando Jáuregui e
M. A. Menéndez afírmase que
"no pacto do capó quedara implícito tamén o compromiso,
no que todos os españois estivemos tacitamente de acordo,
de limitar as responsabilidades
da maneira máis estrita posíbel, tanto desde o ponto de
vista da participación militar
coma na da participación civil".
N'ori querian, segundo Cernuda, catro mil uniformados sentados no banco dos acusados
e, menos, abrir un proceso no
que estivesen implicados importantes persoaxes procedentes do franquismo. E ainda
menos, importantes personalidades da vida económica do
país.

Jesús Palaciós, autor ~o - libro O golpe do CESID. Á direita, portada do libro de
Jáuregui, Menéndez: e Cernuda tamén de recente saida.

manuscrito de Alfonso Armalevisión na que aparecían as
imaxes dos gardas entrando
da con todós os detalles do
golpe e o . no me dos inteno Congreso, algo ao que se
negou Suárez? Porque o Rei
grantes do Governo; a carta
escrita polo xelle di no télex remitido a Miláns
n eral Armada
antes do xu ízo
que despois de
transmitida a
na que lle pedía
mensaxe televimonarca utiodas
lizar parte do
siva non podía
Só asi se explica que desapaas far.zas
voltarse atrás?
recese a ''fitateca" gravada pacontido d.a sua
la Brigada Antigolpe e as conconversa mantipoi íticas, incluindo
da dias antes do
Porque o fiscal
versas telefónicas que se reaaos socialistas,
l izaron desde o Congreso e
togado, José
SJOlpe.
desde a Zarzuela. E tamén
Manuel Claver,
puxéronse
que as suas transcripcións
Hai moitas pernon informou no
non fosen aportadas ao xuízo
gúntas que non
xuizo quen era o
mansáobra
misterioso "porse poderán concelebrado en Campamento.
tavoz parlamenFrancis<?o Laina, _que presidia
testar sobre o
para botar terra
tar'' cando a "au23-F sen eses
o governo de subsecretários,
sobre o 23-P'
que se constituiu mentres o
papeis. Entre outo ri d ade militar,
t ras porque · o
por
suposto"
governo permanecía secµeschegara ao Contrado por Tejem no Congreso,_ Rei non emitiu o
fa·moso mensagreso. Era Fraga
nunca quixo talar delas. Pilar
Cernuda cita várias fontes e
xe palas rádios e
lribarne, o único
líder que permaafirma que todas coinciden en
agardou a faceto
por televisión, coincidindo co
neceu na Cámara, mentres
que "non era comenente sacar
estáncía de ;Armada no ,ConSuárez, Felipe González e
todo aquelo á lus en momentos moi perigosos para a degreso, e coa definitiva cesión
Santiago Carrillo foran recluidos altos mandos. Na mensaxe
dos neutras dependéncias do
mocrácia". Pero a xornalista
conclue que o único claro é
afirma que tiña tomado as "meCongreso vixiados por Guardas Civis? O "Elefante Blanco"
que ''todas as forzas políticas,
didas necesárias para manter a
incluindo aos socialistas, puarde constitucional dentro da
era o Rei, como se perguntan
legalidade vixente". Armada esen 23--F: a conxura dos
xéronse mans á obra para botaba no congreso para "restanécios?
tar terra sobre o 23-P'.
blecer" a arde constitucional
O único que semella certo é
cun governo de "salvación naOutro dos papeis dos que naque non se quixo investigar o
cional" presidido por el mesmo.
da se sabe é o da nota magolpe e asi, pudéronnolo
nuscrita do Rei ao comandancontar segundo a comenénOutras perguntas. Porque o
te Pardo Zancada; o telegracia de cada quen. Pero, canRei lle pediu a Fernando Casma interceptado polo CESIO
to máis se sabe, máis perenviado a Miláns del Bosch
tedo, director xeral da RTVE,
guntas aparecen.•
desde a Zarzuela; o informe
que non se emitise a tita de te-
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Finalista no prémio
------Sempre en Galiza

de ensaio coa recomendación
da sua publicación 11polo enfoque

orixinal e a profunáldade con

que aborda a análise do tema"

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 máis precisión, o
ideario de alguén, como Castelao, tan excesivamente citado como ignorado. Cando non
intencionadamente invertido e volto contra si mesmo.
Con O pensamento de Castelao búscase concretar con maior exactitude unha definición e
unha correcta etiquetaxe que evite o fraude na difusión da personalidade de Castelao.

ANOSA TERRA
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Aimplicación de lngl~terra agrava asua discrepáncia_i~terna sobre aMoeda Unica

O novo Bush prescinde da ONU para manter
·.·-o sitio de Iraq
*G.L.

Dez anos despois da intervención multinacional contra
Iraq, Estado Unidos bombardea outravolta Bagdad co
a oio británico. Geor e W.
Bush prescinde da ONU para
exercer a ·hexemonia militar.

EiSEi 6oTÓrJrJotJ, ss.JoR
FtrJt<t..EiMArJJ

O paso denanterior para podaren actuar sen o Consello de
Seguridade das nacións Unidas tora o bombardeo de Sérbia. Daquela os norteamericanos atacaran entre moitos
outros obxectivos civis (fábricas, áreas residenciais, Trans~
portes públicos) a embaixada
-- _~ · c:ta.-Repul5l1ca PopUlarGñrnapara acabar co sistema electrónico antiaéreo que presuntamente derrubara o· Stealth, o
bombardeiro invisibel fabricado pola indústria de guerra de
Califórnia para o século xx1.
Agora Norteamerica desafía a
opinión do mundo para atacar
por sorpresa o sistema de seguimento e alarma aéreo por fibra óptica que instalan técnicos
chinos no Sul de Bagdad.
A recién renovada presidéncia
dos Estados Unidos recupera
os estilos de comunicación da
última presidencia republicana:
calificar reiteradamente de rotinários (e polo tanto legais) os
bombardeos ou invertir os termos da realidade coma acostumaba facer o Bush vello. Por
exemplo, na fra~e "a nosa preocupación é que o mundo sexa
.un lugar o máis pacífico posibel", pronunciada na roda de
prensa na que deu conta do
bombardeo.

"

O ataque sen cobertura diplomática proba a urxente necesidade imperialista por combater
todos os sistemas que poden
contrarrestar os seus exércitos.
Un primeiro paso nesta direción fora o ataque sobre sobre ·
o submarino ruso de última xeración Kurks en augas do Ártico, confirmado polo Governo
de Moscova. Sen portadores
de cabeza nucleares capaces ·
de permanecer durante dous
me~es baixo o casco polar, a
arma nuclear estratéxica rusa
é inexistente. O efecto psicolóxico de derrota sobre este resíd u o clave do poder da exURSS poténciase polo feito de
suceder nas suas próprias costas e pola impoténcia dos rusos para -acodir ao submariño
nunha sonda de cen metros,
segundo todos os ·indicios polo
temor á un accidente nuclear.
A partir -do incidente, Washing- ·
ton fixo un poder por resucitar
ó clima da Guerra Fria o que
atopou a sua medida na oferta
rusa por construir un paraugas
nuclear europeu:

lmposibel casualidade
A outra frota nuclear que desaparece, en concidéncia coa
nova partitura do poder univer,. - sal, é a británica. Un ha tecnoloxia carísima e de imposibel
renovación na actual filosofia

-2

8.000 crime1-cracistas~ nos Estados Unidos

(

_A Oficina Federal de
Investigación
estadounidense (FBI)
contabilizou case 8.000
crimes de carácter racista en
1999. Esta cifra aumentou
considerabelmente nos
últimos cinco anos, tendo-eRconta que o número de
delitos deste tipo q_ue non se
chegan a dem.!_nciar poaeria
significar o 1 O por cento
desta cifra. Diante da
enúncia.policial,-vária
asociacións de xuíces
aseguraron que van atender
con maior dureza as
motivacións por razón de cor
da pel ou de sexo nos
crimes que xulguen. Esta
toma de postura é hipócrita,
segundo os colectivos de
direitos humanos, que veñen
criticando que unha gran
maioria dos condenados
ertencen ás étnias
minoritárias afroamericanas,
latinas e asiáticas.•

A ONU analisa
NICK ANDERSON / Courier Joumal

de recorte do gasto público do
Reino Unido. A derradeira P,resada de submariños nucleares
que se situa á marxe do control direito norteamericano é o
da Force de Frappe criada por
De Gaulle. Calquer outra intervención sequer válida para recadar información sobre os
sistemas de defensa norteamericanos, coma a do barco
oceanográfico xaponés en Pearl Harboür resulta neutralizada, en imposibel casualidade,
polo sistema de perda acelerada de lastre que usan os submariños nucleares para romper a capa polar.
As consecuéncias diplomáticas da volta de torno sobre
Bagdad están a vista: un novo
golpe sobre a Unión Europea
co ascenso a oficial de complemento de artilleiria para o
Governo de Londres, o máis
significado disidente interno do
Euro; o dano acumulado sobre
Iraq, país ao que a Franza está a vender tecnoloxia média
dende 1980; outro golpe ao
proceso de constititución do
sistema de defensa P!óprio da
UE; a conxelación nun mo-

mento critico da
oposición interna
a A riel Sharon, o
carniceiro de Sabra e Chatila, o
candidado_.dos
republicanos,
mediante a alarma (tan imposibel de acreditar
coma en 1991)
contra un ataque
por armas químicas de Hussein
contra o Estado
de Israel; por fin,
a provisión dun-ha nova situación de guerra
en Oriente Proxi_m o con agravamento das diferéncias internas
entre os paises
árabes e a derrama da difícil
política de paz
de Arafat.

guerra, como
probaran Reaamenaza
gan e Bush vello, cun estirón
·:t- de inflación
xeneroso dos
i
marre cunha
contratos de armas por conta
boa guerra,
do Estado. Aznar e Rodrigo
como probaran
Rato aplaudiran
a nova econoReagan e
mía de George
Bush vello,
W. Bush no seu
anunciado recun estirón
corte de impostes e felicitárono
xeneroso
madrugadoramente polo trundos contratos
fo. Non se comde armas
prende que o
ministro de relapor canta
cións exteriores
Josep Piqué dido Estado.
ga que ten dúbida s acerca da
propriedade do
ataque a Iraq. A
intervención mi1itar como procedimento conComo avisou ,durante a campaña
tra a inflación
pode solucionar os problemas
presidencial o nóbel de economía Robert Solow, a amenaza
dos Estados Unidos pero non
de inJlación morre cunha boa
os da UE.t

A

Ci'.: S..\R LORE'.\'ZO

o·espello vir_ado cárcere
Máis ·de 1 7.000 presos brasileiros en¿arcerados
amotmáronse nos seüs presídios durante 24 horas
de especial tensión porque os rebelados mantiñan
no seu poder uns 7.000 reféns, na sua maior parte
familiares. A orixe do conflito foi o traslado de 10
membros do Comarido da Cidade -un grupo ma,
fioso que con~rola o tránsito de droga nos centrosdesde a cadea de Carandiru. ·o final, a interven,
ción policial e a vixiláncia extre_ma das organiza,·
cións de direitos humanos, que non puideron evi,
tar que acabasen morrendo 12 persoas.
A situación vivida no estado de Sao Paulo non é
nova. Durante o 2000 producíronse roáis de 10 mcr
tins de diferente gravidade só neste território, o
máis povoado do Brasil. E velaí está o gran proble,

ma que non parece ter solución. A superpovoación
de Sao Paulo ..:..18 millóns só na sua área metropoli,
tana- vén acompañada dunha imensa marxinalida_,
de que se concreta nos múltiples bairros de favelas
nos que se amorean os que non teñen nada ao redor
do crime organizado. Nas· cadeas brasileiras dáse a
mesma paisaxe. Edificios deseñados para 1.000 pre,
sos soportan dez veces máis, os presidiários son con,
siderados algo menos ca lixo, sen direitos nen· futu,
ro, dominados por múltiples bandas que, en coni,
véncia coa policía, manteñen o poder através da ex,
torsión e da droga. Hai paulistas que queren cons,
truír cadeas no sertiio, lonxe dos ollos, inconscientes
de que o vivido nestes dias é só unha metáfora do
que pasa a diário nas outras cadeas ao ar libre, feítas
de lata e cartón, na que os homes xa nacen presos.•

(
l..

o cumerimento
das sancións á UNITA
O Consello de Seguridade
das Naclóns Unidas debate
nos próximos dias a
comenéncla de modificar
ou manter o actual sistema
de sanclóns comta a
UNITA-e o seu lfder Jonas
Savimbl. Este grupo de
ultradirelta está suxelta a
vários embargos desde
1993 por parte da ONU. A
dla de hoxe está prolbldo
venderlles armas e
combustíbel e comprarlles
diamantes, ademals de
permitir o estabelecemento
de sedes fora de Angola ou
participar con eles en
empresas mixtas. O
Mecanismo de
Fiscalización, encargado
de denunciar calquera
violación do embargo,
publicará en breve a lista
de empresas e países que
non respectaron a decisión
internacional.•
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Ogovemo fili~ino
cesa as hostilidades
cos separatistas islámicos
A flamante presidenta de
Filipinas, Gloria Macapal,
declarou o pasado Martes,
20 de Febreiro, un alto ao
fogo unilateral éos gruP,os
separatistas islámicos que
operan nas illas do Sul. Este
xesto procura un
achegamento do Frente
Moro Islámico de Liberación
ás conversas de paz que
nos próximos meses vai
convocar o novo governo.
Macapal exixiu dos
islamistas "unha atitude
recíproca de boa vontade
para alcanzar un novo
modelo de reivindicación
baseado no exercício
pacífico da política". A
decisión governamental
racha a tendéncia dos últimos anos, caracterizada
por constantes operacións
armadas.•
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Sobre un libro
criticado
Un autor debe darlle á crítica do
seu traballo a importáncia que
lle mereza determinada opinión
allea, máis seria pecar de pretencioso. Mesmo asi, quixeramos facer algunhas puntualizacións con respecto á opinión
verquida por F. Carballo sobre o
libro "Moaña nos anos vermellos" (Ed. do Castro, 1999), do
que somos autores, aparecida
neste xornal o 28 de Decembro
pasado. En primeiro lugal, tal como sen ir máis lonxe se deixa
claro na portada, a nosa única
intención é facer História Local.
Non pretendemos historiar nen o
"Bienio Negro", nen a CNT, nen
os mártires do
36, nen moitís i m o menos
aquilo que a Calquera se dará
outros lles interesa ou lles de fuciños con
gusta ; unica- molto do que o
mente reflexar
as loitas políti- crítico F.
cas e sindicais Carballo parece
pro t agonizadas baixo un botar de menos.
novo réx ime
palas forzas
soci ais dun
concello mariñeiro e agrário. De
entrada, hai que centrarse.
Non se perda de vista en ningún
momento a quen vai prioritariamente dirixido o noso traballo: á
viciñanza de Moaña, un colectivo heterexéneo en idade, pensamento e nível de instrución, e
só en moi segundo lugar aos
expertos; neste mundo de ditadura dos meios audiovisuais xa
é difícil que a xente lea, máis
ainda por riba cando se lles aterece unha farragosa construción
teórica plagada de tecnicismos
inintelixíbeis. E por certo , que
de sábios con discurso de fume
de palla andamos ben cumpridos no país; iso si, dá un queseieu moi "intelectual" e non ensuxa como mergullar nos arquivos en busca de dados fefacentes. Nembargantes, calquer lector avispado pode tirar substanciosas conclusións dos feítos,
dos nemes e das datas sobre
as que se artella o libro.
As fontes erais, non por estar
ultimamente de moda son bocado de calquer paladar. Traballar
con elas require grandes doses
de paciéncia,. experiéncia e prudéncia, virtudes que non se adquiren coa simpJes ollada a un
manual divulgativo ao uso. Falar
de algo, implica antes de nada
coñecelo; o demáis é pura disgresión vácua.
Para facer unha crítica en condición requíresé previamente desprendese de todo tipo de resesos prexuizos dogmáticos (das
gafas de soldar, como se di no
Morrazo); emporiso permítome
dar dous consellos: a lectura de
E.P. Thompson (só disponíbel
en inglés e castelán) para porse
ao dia de por onde van os tiros
na historiografia marxista de
vangarda, e o repaso non supeficial e apriorístico do naso traballo. Feito isto, calquera se dará de fuciños con moito do que o
crítico parece, botar de menos.
En todo caso, nótase ben que
xogamos fóra da casa.
Como remate, cómpre afear o
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seu estilo literário, cheo de expresióris de tan baixa estofa
como "Vale", "¡demasiado!", "algo fixeron ... " indignas de quen
se ten por prócer das letras ·galegas, e sobre todo o cheira de
minusvaloración (de "perdoavidas") que desprenden . Ambas
duas tachas din pouco bo en
favor de quen veñen.
En fin, cóllase o dito popular polos cornos, señor Carballo: renovarse ou morrer. •

X. MIGUEL GONZÁLEZ
X.C. VILLAVERDE ROMÁN
(MOAÑA)
I

Filoloxia galega
en Barcelona
Diante das informacións aparecidas ao longo da última semana sobre os estudos de Filoloxia Galega en Barcelona, que
puideron confundir á opinión
pública, a Secció de Filologies
Gallega i Portuguesa da Universitat de Barcelona, solicitaque informe no seu medio do
seguinte:

1 º. - Non desaparecen na Universitat de Barcelona as licenciaturas en Filoloxia Galega nen
en Filoloxia Portuguesa. O que
se producirá a partir do curso
vindeiro é un reaxuste dos estudos de filoloxia , dos que hai
máis casos nas outras universidades catalarias e españolas.
2º.- Este reaxuste articúlase da
seguinte maneira: os dous primeiros cursos terán un carácter
xeral e os dous seguintes enfocararise cara aos estudos especializados. lsto significa que Filoloxia Galega e Filoloxia Portuguesa seguen oferecendo as
asignaturas obrigatórias dos
dous primeiros cursos, e o resto
de asignaturas, obrigatórias e
máis optativas, faranse no terceiro e cuarto curso.
3 12 .- Ambas as duas licenciaturas axústanse aos requisitos sinalados polo BOE ·e, polo tanto,
son válidas e equiparábeis ás
que se imparten no resto
do Estado.
4 12 • - Este reaxuste
non
afecta nen ao
número de
asignaturas
nen ao número de profesores.

Non se suprime
nengunha
titulación que
sexa única no
sistema catalán.

5º.- Tal como
afirmou o Director Xeral de Universidades da Generalitat de ,.
Catalunya, Antoni Giró, non se
suprime nengunha titulación
que sexa única no sistema catalán, porque ainda que a titulación teña pouca demanda,
mantense porque se precisan
os expertos nesta m~téria.
Cómpre sinalar que os dados
manexados pala Generalitat refí rense aos alumnos de especialidade, e non se ten en canta
o considerábel número de
alumnos que cursan as matérias como optativas.•
HELENA LOSADA
XEFA DA SECCIÓ DE FILOLOGIES
GALLEGA I PORTUGUESA
FACULTAT DE FILOLOGIA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

!migración
no Saviñao
Nos últimos meses, xa máis dun
semestre, moita povoación da
República de Colómbia se achegou á nasa terra na busca do
soño europeu. Achegaron-se
coa vontade de traballo e co
descoñecimento das dificuldades da Lei de Estranxeiria e os
impedimentos de se regularizar.
O Governo Colombiano informou que 750.000 mulleres co1-ombianas sairon rumo ao estad o español como entrada da
Unión Europea no transcurso do
ano 2000.
Mais hoxe, quera traer-vos a información do que se deu en
chamar o "Caso Escairón".
A raíz de atender a vários colombianos no Departamento de
Migración da CIG, atopamo'S
que, se xa tiñan difícil a sua regularización, traian con eles
mesmos unha história de escravitude e de solidariedade. Situación que non se dera no seu país de procedéncia, senón que
lles aconteceu aqui na nosa terra, no Concello do Saviñao, en
Escairón, en Currelos e Vitelos.
Deixo xa claro que nada é invento do Departamento pasto
que na actualidade hai xa cinco
denúncias e hai un proceso xudicial aberto.
Paso a re-escreber unha das
denúncias feitas por un dos colombianos, salientado os seus
pontos principais: "... Que sobre
finais do mes de decembro
(1999) contactou con el no seu
domicílio habitual de Colómbia,... , o seu compatriota FV, tacando-lle o ofrecimento de que
se lle interesaba viaxar ao estado español coas condicións seguintes: A actividade seria a de

~un~
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talador, cun salário inicial de setenta mil pesetas, asi como con
asisténcia médica por médio da
Seguridade Social española e
procederían á sua legalización
no estado español e facilitarianlle aloxamento e comida. Que
unha semana despois deste primeiro contacto, foi chamado polo seu compatriota FV, para que
viaxara á capital de Bogotá, ao
obxecto de obter os trámites
consistentes en prever-lle de
Pasaporte e o Certificado Xudi• cial e de Policia, o que se efectuo u, ... " -Lago viaxou e aqui
atopou ·o seguinte- "Que lle tiñan ·preparada unha casa ... , carecendo a mesma das condicións mínimas de habitabilidade, toda vez que estivo deshabitada durante os últimos cinco
anos ... -Ao dia
'
seguinte sobre as sete
horas damaOescravismo
ñá recolleuno
para ir traba- que non sedera
llar xonto aos
· outros colom- enColómbia
bianos , pa- ~nteceulles
sando desde
esa hora até no Concello do
as dez da noi- Saviñao,en
t e curlando
carballos para Escairón, en
cociñas
e Currelose
chemineas.
Que durante Vilelos. Hai
dous meses cinco denúncias
de xeito ininterrompida na eun proceso
tala dos piñei- xudicial aberto.
ros, de luns a
venres en hor ári o de sete
da - mañá a
nove ou dez da noite, e os sábados e os domingos ian curtar
e preparar carballo para cociñas
e chemineas, madeira que XS
(o empresário en Escairón) vendía. Que mália ao compromiso
de lles facilitar alimentación
nunca o fixeron ... Que tan só re-
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Proposición das
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xuventudes do PP a
Fraga: darlle traballo
aquí a fillos de
emigrantes galegas.
Está ben, fagamos a
proba. A maioria
están na Franza,
Suiza ou Alemaña
onde as condicións
de traballo superan
en moito ás que aqui
ternos.

~

•1•
1 Na Franza, por
1

1 exemplo, a hipoteca

1
1
1
1
1
1
1
1

para comprar unha
casa exténdese a 35
anos con xuros
baixos gara_
ntidos
polo Estado. Quererá
aqui facerlles un
1 préstamo en

r

condicións de
priviléxio a conselleira
de Benestar Social?

.

Á nai de Dieguiño

..

Piñeiro, o emigrante
de doce anos que
matara un tolo no
1 centro de Londres,
non lle caeu
desgracia abando,
polo visto. Un ano
despois do crime,
Otília Seijas lémbraa
con estes insultos:
"nécia, ind!gna,
frívola, torpe,
incapaz, cerebro de
mosquito". Os
1 emigrantes ten todo o
direito a que alguén
os defenda dunha
irresponsábel coma
Otília.

Pergúntanlle ao
novo Bush en roda de
prensa cando vai
viaxar a África.
Resposta: "Primeiro
tócalle a México.
Visitarei cada país ao
seu tempo".

24
cebeu en conceito de salário,
durante os dous meses de traballo, a cantidade de c:;orenta mil
pesetas, mália ao compromiso
de que ian ser setenta mil mensuais, coa posibilidade de que
fosen cen mil ao mes seguinte
de ter chegado. Que igualmente
os advertiron que do que gañasen descontarian-lles dez mil
pesetas mensuais. Que un dia
estando na tala dun piñeiro
caiu-lle unha ponla na cabeza e
que se desmaiou, e tras ser reanimado por un compañeiro, XS
dixo que se levantase e seguise
co traballo, sen ter asisténcia
médica nengunha. Que as condicións de vida durante os dous
meses que pasaron en Escairón
foron de total explotación, asi
como de privacións, por carecer
do imprescindíbel para a sua
subsisténcia e a única axuda
que receberon foi dos veciños
das imediacións de Santa Cruz".
O Departamento de Migración
da CIG está a acompañar a regu lariz ación dos colombianos
denunciantes.
É noxento que isto aconteza en
.calquer latitude, unha polas persoas que a sofren e outra polo
que de precarización laboral
conleva. Mentres isto acontece
as autoridades governativas seg uen a denegar as solicitudes
en firme de contratación de persoas imigrantes posto que. hai
persoas demandantes de emprego para explotacións agrárias e gandeiras. Soa a retrol!so, quen pode crer que haxa
tantos demandantes de emprego como peón agrícolas e gandeiros?. A intención do PP de liquidar o noso agro e gandeiria
pecha o círculo, se xa é difícil
manter unha explotación agrária/gandeira, agora irnos-nos
atopar sen man de obra.+

Un diário
demócrata comenta
que a metedura de
cazo expresa algo
ben máis profundo.

Contra o perigo de

:
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1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

recesión non hai
mellor xarabe que a
guerra lonxe de casa,
como xa
experimentara Bush o
vello. O que non se
comprende é que
aplaudan Aznar e
Rato, que son os que
terán que pagar parte
da desfeita. •
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Listas negras
A direita es'pañola ten moita
práctica nisto de elaborar listas,
listas negras de todos nós. Lembro de pequeno as listas, listas
non escritas, que circulaban nos
círculos familiares e nos das miñas amizades, ollo con estes
que din que son vermellos, olio
con estes que din que son republicáns, olio con estes que din ,
que son galeguistas, olio con
estes que din que son ateos,
olio con estes que din que non
van a misa, olio con estes que
din que son un pouco raros, ...
Nestes dias aparecen de novo
as listas negras, as listas negras
que sempre estiveron escritas
ou na mente dos responsábeis
do control social, as listas do 23
de Febreiro, as listas dos incon'tormistas, as listas dos independentistas, as listas dos antifeixistas, as listas dos que suscreben
manifestos a prol da liberdade
de expresión, as listas dos incómodos co poder estabelecido,
as listas dos que denúncian os
abusos do poder, as listas dos
que denúncian a manipulación
mediática globalizadora, as listas
dos que critican o recente "pacto
antiterrorista", as listas dos non
belixerantes, as listas dos que
peden diálogo e respeito ás diferéncias, .. . as listas negras.
Hai tamén outras listas, nisto a
dmreíta española é rancorosa, as
listas dos que adoecen por ter
asin ado nalgun momento aJgo

que hoxe sexa politicamente incorrecto, as listas dos arrepentidos do seu pasado progresista
ou de esquerdas, as li,stas dos
que arelan comer da man das
institucións ou dos postas institucionais, as listas dos que poucos anos antes manifestaban o
seu apoio á liberdade de expresión ou manif está b a ns e
contrários ao
peche de xor- Hai tamén
nais. Afortun adamen te outras listas,
son poucas
nisto adireita
listas, ainda
que alguns españolaé
arelarian estar rielas mais rancorosa, as
non se atre- listas dos que
ven , de moadoecen por ter
mento.

asinado nalgun

Moito máis
abondosas momento algo
son as outras que hoxe sexa
listas, as listas
brancas, as politicamente
listas dos he- incorrecto.
roes españois,
as listas dos
Melitones, as
listas dos Carrero Blanco, as listas dos golpistas do 36, as listas dos que pasearon-desapareceron a milleiros de
homes e mulleres, as listas dos
que asinaron condeas de morte
(Grimau, Baena, Otaegi,. .. ), as listas dos que mataron en Montejurra, Vitoria ... , as listas dos que
usurparon a lexitimidade no 36,
as listas dos que mesmo saltaron
por riba da liña dinástica, as listas
dos seus amigotes e os dos seus
"Rich-influéncias", as listas dos
que conspiraron no 23-F e hoxe
están elevados á categoría de valedores de non se sabe qué, as
listas cheas de cal viva, as listas
con cheirunie a tortura, ·pólvora e
extorsión ..: Listas brancas cunha
manchea de sangue. •.
BRÁULIO AMARO CAAMAÑO

A carón
das Catalpas
Unha das máis fermosas prazas
de Pontevedra é a da Verdura,
sobar de todo no bo tempo, cando cansos de vagar no mar de
pedra do Casco Histórico de súpeto atopámonos coa natureza
no verdor das árbores da praza
con As Catalpas, que dan sombriza e frescor na calor do verán.
E palas mañáns de cediño ao
seu carón, as vendedoras de
produtos da harta, patacas, verdura, tomates, leitugas,
etc. e no mes
de
Marzo,
cando poi as As poucas
nos as corre- árbores que hai
doiras se escoita o cantar nas cidades, hai
do cuco, a fei- que mantelas,
rada cabaza
e preto de ali pois son parte
o rechouchio fundamental da
dos paxariños nosa cal1"dade de
do vello Magnólio da Casa vida.
do Arco. A
pracina da
Verdura onde
naceu Agostiño Portela (que seria bo que alguén lle puxese .unha placa) e
dende a sua balconada imaxinaba os trasnos nas ponlas das
Catalpas que logo plasmaba en
magníficos debuxos.
Chegará outro verán e voltaremos á Praza da Verdura recén

remodelada, quizáis máis fermosa, cunhas árbores novas, máis
nobles e máis caras que as vellas catalpas, pero as árbores ao
igual que nós, necesitan tempo
para desenrolar a función que se
espera delas, e sentados cunha
cunea de viño ou cervexa nos
Maristas, Feira Vella, no Rúas ou
neutros bares da zona, aliaremos cara o ceo e botaremos de
menos a verde peculiar das follas das Catalpas que xa non estarán, e preto de ali no magnólio
que é a sua casa, os paxariños
despois da sua andaina ficarán
intranquilos pensando canto lles
durara a sua casa despois de
ollar o que fixeron coas Catalpas.
No cúmio da árbore, xamáis entenderán ao animal racional, que
é o home, que nun intre desfai o
que a natureza lle levou anos
construir , e que nós estamos
aqui de paso e a natureza é un
legado que nos deixaron os nosos devanceiros, e nós, non deberamos ser quen de destruila.
Pobres Catalpas, que ninguén
chora por elas. Máis sorte tiveron os Freixos da Praza de Galicia, cando os viciños , saíron na
sua defensa pendurándolles un
cartel pedindo axuda que os
querían asasinar. Porque os veciños entenderon que non se
pode vivir de costas á natureza
e as poucas árbores que hai
nas cidades, hai que mantelas,
pois son parte fundamental da
nosa calidade de vida.+

ANTóN RoEL VILLANUEVA
(PONTEVEDRA )

Vacacións
disfrutadas
e retribuidas
Cando nos encontramos inmersos na chamada civilización do
gocio, vemos como en demasiadas empresas o dereito ao disfrute das vacacións retribuidas
dos seus empregados non se
teñen suficientemente en conta.
Moitas veces co beneprácito
dos próprios traballadores, que
prefiren sacar un diñeiro extra e
non disfrutar das vacacións
anuais obrigatórias. Tanto o Estatuto dos Traballadores, no artículo 38, como a Lei de Procedemento Laboral, nos seus artículos 125 e 126, asi como a
maioria dos Convénios Colectivos regulan éste periodo de
descanso retribuido, non substituíbel por compensación económica e que dá lugar a cantidade
de irregularidades difíceis de
detectar por parte dos órganos
da Inspección de Traballo.

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.
Os textos non deben exceder
as 45 llñas.
Agora tomén pode dirixir
os envios para esto sección
polo correo electrónico:
info@a nosaterra .com

Envios a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 0 1

A cuestión é bastante clara cando se di que os empresários en
nengun caso poden descontar
do periodo de vacacións dos
empregados os dias de permiso
que estes tivesen ao longo do
ano. Nen que os empresários
poidan sancionar aos traballadores coa redución do periodo
vacacional. Asimesmo a proibición de que as vacacións non
se cheguen a disfrutar e se cobren polos traballadores, ainda
que haxa un acordo expreso
entre ámbalas partes. En nengun caso a sua duración pode
ser inferior a 30 dias naturais, a
non ser que o traballador leve
prestando servícios na empresa
por un periodo inferior a doce
meses. En tal caso terá dereito
ao disfrute proporcional a razón
de dous dias e médio por cada
mes traballado.
As regras xerais para disf rute
das vacacións son diversas, podando negarse a empresa a que
as mesmas coincidan co periodo
de maior actividade do centro de
traballo, para evitar uns claros
perxuícios para a mesma. Puidendo tamén acordar o período
vacacional de todo o persoal. Sie
chegase a ser por turnos, que é
o máis habitual , os traballadores
con fillos terán preferencia para
elexir o turno e que este coincida
coas vacacións escolares. En todos os casos todo traballador terá que coñecer a data das vacación s
con
dous meses
de
ant ici pación ao seu
disfrute e se As vacacións,
non houbese contrariamente
acordo nas
datas para iso aoque se pode
está o Xuzga- pensar, non
d o do Social
que tramitará poden ser
o procedimen- substituidas nen
to de maneira
urxente e pre- compensadas
ferente. Hai polo pago do
que ter en
canta de que seu importe.
a metade do
periodo vacacional pode
ser cando desexe a empresa e o
resto pode, dentro das reglas xerais, elexilas o próprio traballador. Un aspecto importante é
que na pesca as vacacións terán
que ser abonadas segundo o salário real da xornada ordinária,
sen que en nengun caso poida
ser inferior ao soldo garantido,
incluida a prima de pesca ou a
participación nas capturas.
O que debe quedar claro é que
as vacacións, contrariamente ao
que se pode pensar por parte de
moitos empresários e trabaHadores, non poden ser substituidas
nen compensadas polo pago do
seu importe. Hai que disfrutalas
e cobralas como se nese período se estivese traballando . A
picaresca lévanos en moitos casos a esquecernos dos periodos
de descanso, e asi algunhas
empresas prefiren dar de baixa
ao traballador por finalización do
contrato de traballo ou despido,
para ir ao paro e logo volver a
contratalos, co cal se aforran as
vacacións. E moitos traballadores, ante a penúria económica
ou a falla de cartas para o sostemento da unidade familiar, prefires traballar durante os dias de
vacacións e cobrar o, mes doble,
como se fosen as pagas extraordi nárias de Xullo, Decembro, de
benefícios e a de "vacacións",
doblemente retribuidas. •
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Femández Paz vetlde tanto coma Rivas
pero menos que Castelao
Memórias dun neno lalYrego
-0- C. VIDAL

fras tamén acadadas por As ·causas
de Ramón Lamote, de Pacó Mar-

Castelao é un best-seller das letras galegas con 75.000 exem..
piares vendidos de Os dous de
sempre e 65 .000 de Cousas.
Cunqueiro e Blanco Amor ocupan tamén espazos de honra nas
listas das librarlas. Dos autores
vivos, a marca de Manuel Rivas
é garantia de tru~o no mercado
pero non lle queda atrás un au..
tor como A gu stin Fernández
Paz, con case 200.000 libros
vendidos dos seus distintos tí..
tulos. E ntre as so rpresas, os
4 1.000 exemplares que se mercar on de Galván en Saor de
Dario Xohán Cabana. lndubidá..
bel é o pódio que ocupa Memorias dun neno labrego, con máis
de trescentos mil exemplares.

tín, e o Misterio das badaladas, de
Xavier Docampo ,
Un escritor como Suso de Toro
ten tamén o seu record nunha
criación para os máis· novos,
29 .000 libros vendeu de A som,
bra cazadora, por riba dos 15.000
de Polaroid, dos 13.000 de I..and
Rover , dos 9.000 de Calzados Lv- ·
la , 'dos 5 .000 de Círculo e dos
6.000 de Non volvas, cifras que
situan a de Toro nun dos autores preferidos polos compradores
de narrativa actual.

O ensino marca de maneira indubidábel a puxanza dalguns títuloo.
Ano tras ano, certoo autores afortalan a sua preséncia a forza de
vender milleiroo de libros para seren lidoo polos escolares. A recomendación escolar é, para a literatura galega, a mellor garantia de
vendas pero tamén hai os que
consiguen o apoio dos leitores sen
pasar pola alfándega dos profesores. Para os editores, o éxito de
certos títu los continua a ser un
mistério pero, sen embargo, h ai
elementoo que adiviñan un futuro
próspero nas libraria.s. O empeño
na promoción dlguns autores por
parte das editorias, dá tamén os
seu froitü.5.

Os libros máis vendidos de Rivas
estanse a achegar a autores clásicos das nosas letras. Manuel Rivas
disfruta dos tiróns promocionais
pero Castelao, Cunqueiro ou Fole
¡epóñense ano a ano dos andeis
comerciais. A narrativa e o teatro
de Castelao están entre os libros
máis vendidos da nosa literatura
cos 75.000 de Os dous de sempre,
65.000 de Causas ou 60.000 de

Os

vello~

non deben de namorarse.

De perto ternos A esmorga de
Blanco Amor, con 60.000 ,Xente

~ Lms DIÉGUEZ

A

é o título de máis éxito da literatura contemporánea

Por exempl , a sinatura de Manuel Rivas d. pútase entre as empresas pr uctoras de libro polo
tirón que conleva calquer novo
título da sua autoria. Ainda que
Rivas é un éxito editorial indubidábel cun grande número de leitores fieis, as suas obras corren distinta s rte. O lapis do carpinteiro
co n 53 .000 libros vendidos e
¿Que me queres, amor? con 50.000
son o títulos máis populares do
autor. A distáncia sfguenlle Un
millón de vacas , con 2 7. 000, Os
comedores de patacas , con 21.500,
Ela, maldita alma con 18.000 ou
Toxos e flores e Galicia, Galicia ,
cada .un con 6.000 exemplares.
Boa carreira leva A man dos paiño,
con 11.500 desde a sua publicación o pasado mes de Decem~ro.

As c·abezas
de Velante

sete quilómetros de Sárria,
no Camiño de Santiago, Santa
Maria de V elante ergue-se en
pequeno delicioso monumento do
románico. Desde ali ve-se a veiga
farta, calor do verde; as encostas
arborecidas en vellos carballos a
formar devesas, ou en pequenas
aldeas de casas grandes. Por tras, a
Serra do Páramo en contraste fosco.
Desde calquer rincullo do concello
sarriao verá-se sempre como se
teimase en gardá-lo.

e

A

igrexa de Santa Maria
conserva ainda moito da sua etapa
románica. A porta Norte é sinxela,
pero garda uns detalles traballados
con finura, como o tímpano, onde .
unha cruz de brazos iguais
acabados en espirai"s centran-se
enigmaticamente nunha
N inguén pon en dúbida que Xocircunferencia. Ou as mochetas,
sé Luis Méndez Ferrin ten xa un ' con rostos de trazos ben definidos,
lugar de priviléxio na nosa históde ollos cerrados en
ria literária pero os seus títulos
contemplación íntima. O da
distan de se achegar a aqueles liesquerda leva un colar sinxelo
bros mellor tratados polos comarrodea!).do-lle o pescozo. O da
pradores. O crepúsculo e as formi,
diieita loce sen el. Di-nos a ·
gas foi adquirido por 27.000 persimboloxia, xa que logo, que se
soas, Arraianos por 16.000 e
entra no templo sagrado para
10.000 compraron a sua última
buscar algo transcendente. A idea
novela ·No vent:re do silencio, ga,
de te-lo acadado estaría
ñadora do prémio EiXo Atlántico
representada polo colar. Dentro do
símbolo, o coñecimento é sempre
e coincidente na saida cun dos
momentos de maior recoñece,
o tesouro, sexa el sagrado ou non.
mento de Ferrin. co nomeamento
Do mesmo canteiro ou escultor
de candidato galego ao Nóbel.
deben ser as mochetas, tamén na
porta Norte, da igrexa de Vibille; a
Son os dadoo estrela que barallan as
uns dous quilómetros da. que
editoriais dun mercado cati.vo conarramos, só qu~ no canto de
mo é o do libro galego, títuloo que
cabezas humanas oferece-nos
elevan a reducida media das tiradas
outras de touros coa mésma
e que conforman o listado doo naperfección.
sos éxitoo de venda. Encetado polos
35.000 exemplares que, de 1967 a
1976, se venderon do Cat.edsmo do
igrexa de V elante ten o
labrego d~ Lamas Carvajal e que
artesonado oculto por un armazón
continua a ter en Mer:noria.s dun ne,
de madeira, do que saen asi como
no labrego un cúmio a distáncia.
canzorriños do mesmo material, de
sabor románico. E ainda unha boa
superficie dos paramentos chea de
Oicionários;
pinturas que necesitan unha
un en cada casa
urxente restauraéión. Apenas se
Non sen razón os dicionários
distinguen, pero dá a sensación de
son acariñados _polas editoriais.
que poden ser interesantes. As
Galaxi(l facíase co libro da em- -igrexas· do concello de Sárria non
presa que máis exemplares medestacan, precisamente, polas
tería no mercado o dia no que -mesmas, asi que seria moi rendíbel
publicou o Diccionário galego,
-0ferecedle ao visitante ou
castelán de Xosé Luis Franco
peregrino unha mostra <leste
Grande, ainda na ditadura frci.nartístico traballo. Sárria ten un bon ·
q u is ta . O dicionário leva
e importante património de diversas
100.000 exemplares vendidos.
épocas que segue esquecido, o cal,
nunha época de penúria, non
A cifra foi superada tempo <lianparece moi atinado. O lugar de
te polo Pequeno Diccionario Xe,
Velante é como un mirador ao Val.
rais da Lingua, do que se vende,
A serra cae-nos mesmo na vertical.
ron 220.000. e polo Diccionario
Pero se subimos a meia aba, desde
Xerais da Lingua do que a edito,
Vibille, daremos cunha ermida
ri?l meteu no mercado 160.000.
ergueita nun curuto de penas,
. adicada a San Marcos, e na que
Son, pois, materiais de luxo que · ainda quedan tres impresionantes
acadan dados só reservados para
seputuras antropomorfas como
a narrativa. Até que o ensaio ofemostra dun posíbel eremitório
rece certas sorpresas como aconlevantado sobre cultos ancestrais.
teceu cos libros pu~licados co gaCantos enigmas garda esta Serra
llo do Dia das Letras Galegas e
mítica. Só estes dous monumentos
que supuxeron, por exemplo, · que descrebo chegarian para visitar
27.000 exemplares vendidos de
este farturento val sarriao. Mais eles
Os trobadores de Mercedes Queiberran pola urxéncia da sua
xas ou 23.000 de Roberto Blanco
restauración. •
Torres de Marcos Seixo.+

A

Manuel Rivas, Agustín Fernández P~ e X. Neira Vilas.

ao lonxe, anda polos 30.000 e Os

toloxia do conto galego no sééulo

biosbardos polos 45.00~, Merlin e
familia de Cunqueiro con 50.000,
A lus do candil de Ánxel Fole con ·
45 .000 , Dos arquivos do t:rasno de
Rafael Dieste con 40.000 ou Os
camiños da vida de Otero Pedraio

XX, que leva 40.000 vendidos.

conJ0.000.
Na história recente das nosas le,
tras agramaron tamén unha série
de títulos que se foron consoli,
·dando no palmarés. A nasa cinza
de Xavier. Alcalá, vendeu 40.0bO
exemplares, Ilustrísima.de Carlps
·casares, 30.000 ou Vento ferido ,
do mesmo autor, 25.000, Grime
en Compostela de Carlos Reigosa,
32.000, e Galván en Saor, de Da,
rio Xohán Cabana é das novelas
de máis éxito con 41.000 exemplares. O exf>mplo do título re,
comendado que dá medida das
cifras que se poden acadar iti.trodt.!dndose no ensino está na An,

O engado de cartas e frores
E quen se atreveria a dicer que
Agustin Femández Paz vende
tanto como Rivas? Pois vende.
Cartas de inverno tivo 35.000
compradores e As fiares radioactivas,· 38.000, pero un cómputo rápido dos seus títulos publicados
nas coleccións Fara de xogo e Mer,
lín de Xerais colocan ao autor por ·
volta dos 200.000 libros vendidos.
Os escritores da literatura infantil
e xuvenil -menos visÍbeis, como o .
próprio Fernández Paz ten ditoson os que máis movimento teñen nas librarías. Ai está senón
Anagnórise, de MariaVictória Moreno ·con 50.000 compradores,
tantos como o título :de Manuel
de ·Pedrolo traducido ao galego, O
mecanoscrito da segurula orixe. Ci-

•
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..~ • Quince dias de Alternativa 200 l 1en Compóstela
: Xa está lista a programación do

:

···································~··················~~·~·····················~··············~~~····~·:
.

/
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! · Alternativa 2001, ·o IJ Festival de
: · Teatro, Música e Danza que se
· ! celebra na sala Galán de Com,

postela do 21 de Marzo ao 7 de
Abril. Comeza a alternativa co
programa Sen conTexto, cos au,
tares galegos en escena Suso de
• -Toro e·Antón Lopo; outros es,
: critores cuxos poemas serán tea.• tralizados polos Chévere son
Carlos Oroza e Manuel Cortés.
: 'Pola saia Galán, que organiza o
: · evento xunto á Nasa, pasarán
: La Carnicería Teatro, Fatima

: Miranda, Pedro Rebollo, Gene . .

Sete escenários: Salan Teatro,
.Teatro Galán, Teatro Principal,
Sala Nasa, Sala SantYago, Aula
Caixa Galicia e Praza da Quin..
tana, acollen a Feira do Teatro
de Galiza, que chega á sua nove,
na edición en Compostela entre
os dias 6 e 1Ode Xaneiro. Parti,
cipan 21 compañías galegas e ca,
tro de fora. Organizada pola con,
sellaria de Cultura através do
lgaem, este é o primeiro ano que
a feira se enmarca na Coordena,
dora de Feiras de Teatro do Esta,
do Español, da que forman parte
11 comunidades autónomas.+

•Üprodutor
Pancho Casal,
poñente na Lei
do Cirie

•Lembran
en Salvaterra a
Sus~ Vaamonde
A música de Suso Vaamonde es,
tivo presente na homenaxe que
amigos e familipres lle renderon
en Salvaterra na tarde do Sábado
17 de Febreiro. Ao tempo-que se
cumpre o primeiro aniversário da
sua marte, descubrfase unha pla,
ca que da o nome do cantautor a
unha das ruas <leste concello. A

Sociedade Cultural do Conüado,
Textos ele Antóri Lopo e Manuel Cortes na Alternativa 2001.

Pendiente, La República e Ul,
tranoite T opor. Ademais os bai,

1

larins Alejandro Morata, Felix
Santana e Andrés Corchero.•

: ral Eléctrica, Compañia
.•..........................••.....•.......•..•.••••.••..•..............................•...••...•...•.....•

• Vintecinco
compañías na
Feira do Teatro

.'.

que organizaba o acto, subliñou
os vencellos de Vaamonde con
esta vila fronteiriza, da que foi
partícipe en moitas ocasión das
actividades culturais. Precisamen,
te o último e multitudinário con,
certo que ofereceu en vida tivo
lugar nesta vila. Na xuntanza que
tivo lugar na Casa da Cultura
non faltaron músicos como os de
A Quen1la., Uxia e Os Cuncheiros,
e ,tamén tomou a palabra o escri,
tor Bernardino Graña. •

F

e
e

•Os Xerais
entregaranse -.
en Viveiro

Trti
A1J

¡¡

Viveiro é a-vila-e$cclha.a=~~ _
editorial Xerais para-Gel~~ - gala dos seus premios ruiuais ae
novela e literatura infantil. A
convocatória está aberra até o 2
de Maió, e nese mesmo mes de,
signarase o xúri. O Xerais de no,
vela, que chega a sua 18ª
edición, está dotado con dous
millóns de pesetas, mentres que
o Merlin de literatura infantil,
que cumpre 16 anos.J ten unha
contia de un millón de pesetas. •

de Fomento e Promoción da Ci,
Coa idea dunha simbiose "entre
nematografia e o Audiovisual,
a afirmación da identidade local
ináis coñecida
e a revelación dun cosmopolitis,
mo cultural", os visitantes terian
como Leido Ci,
ne. Esta futura
que percorrer non un espazo, se,
lei vai regular o
nón varios dentro da cidade. No
réxime de
caso do Porto serian a Casa de
coprcxluéións,-a- - . -Settal~Elanetái:io.,-0-Museu1-i----------------__;...::.--'==---.-..~--==~.;....._distribución, a
Nacional Soares dos Reís, o Mu,
promoción inte,
seudos Transportes e os teatros
Pancho Casal..
nacional a con,
da cidade· no caso de Vigo o
itinerário 'pasarla polo Mus~u de
servación do patrimonio ~udiqvi,
sual e o sistema de axuda. En
arte Contemporánea, en
Continental destacan que a pre,
construción, a Casa das Artes, o
Museu do Mar, o de Castrelos e
séncia de Casal dará voz neste
proxectOf.O audiovisual galega.•
a futura Casa das Palabras.•

• ltinerários
- ,,
.
art1sttcos comuns
entre o Porto e
Vigo

T raballan no Museu Serralves
de Arte Contemporánea nestes
dias nun proxecto que, enmar, ·
cado no programa euroepo lnté,
rreg 1111, busca espazos comuns
co futuro Museo de_Vigo. O que
se propón é un evento interna,
O director xeral da produtora
cional que se celebrarla cada
Continental da Coruña, Pancho
dous anos nas cidades do Porto e
-Casal, foi noom-adG poñtmte-nG
- -de .Vig-0.-0s-pmireGtGS--~i:ian-d~-. señados por artistas e comité que participe nos tramites
parlamentários que precederán á
concebidos para estabelecer iti,
aprobación do Proxecto de Lei
nerários polos espazos urbanos.

• Apuntes inéditos de Federico Ribas

•Lumieira
convida a unha
visita ao Pazo de
Vilardefrancos
Paia iniciar os actos do 25
aniversário da Asociación
"Lumieira" de Carballo, os seus
membros convidan a unha visita
guiada polo Pazo de Vilardefran,
cos, un exemplo da arquitectura
pacega do século XVH, para o Sá,
hado 24 de Febreiro. ''Visitar este
pazo situado na parróqqi.a de San
Xurxo de Artes permitirá aché,
ganas a nosa própria história e
comprender a necesidade de que
un lugar .coma este, de gran valor
arquitectónico e histórico-t:eña
que ser adquirido por algunha
institución pública para a sua
conservación e disfrute por.parte
de todos", din na asociación. A
visita comeza ás catro da tarde.•

Son trinta e cinco os apuntes inéditos de Federico Ribas que,
pertencente ªº Museu Carlos Maside de Sada, agora se expoñen
•
·na galería Sargadelos de Com'.
_,__o_s_t~el_a_.,ar
_a_c_o_n_t_in~u~ar__d_e_s~o_1~·s~o=---i1---~-~------+-----------1-~-J'--~~-r-..-...-~he ~OSleS.
. roteiro-destes establecementos,
•
chegando o 1 de Marzo a Vigo.
•"
Amósanos a mostra alguns dos
C_
traballos deste deseñador, debu,
x_ante e humorista que chegaria
CDs
en 1912 á capital francesa, onde
•
a"
a
formará parte da equipa da re, .
vista Mondial, animada por Ru,
ben Dario. Despois virá Madrid
As sociedades de autores leva,
Co seu quinto-disco Qaixo
O portal culturagale~. org, pro-e ali os . xefes da Casa Gal, de
ron un varapao na sua visita ad
brazo e despois de tres años
movido polo Consello·da Cultura,
produtos de beleza, fíxanse nos
sen tocar,_The Posies, dentrQ
Parlamento Europeo para
fo¡ o gañador na categoria de p!O'
seus debuxos de mulleres e con,
da sua xira polo Estado, - _~
reivindicar maior protección
dutos de intemet dentro do con,
chegan á Galiza. Na lguari:rd:e ~
trátano para que elabore as
· dos seus direitos. A directiva
curso que anualmente a
·europea sobre estes direitos im,
Vigo actuan o Venres-ncrecampañas publicitárias. Será res~
Fundación Coca Cola convova
· pide realizar gravacións
Febreirn e na Corufü1 1 nó - __ ~- ponsábel da axéncia ~e publici,
para as novas linguaxes xornalísti,
Playa Club, odia T4: A x1fa~---== -_
musicais ou de películas salvo
dade Véritas, ainda que sigue co,
cas. Na votación xeral, o portal
ten como·mot-ivo o terceiroE<-laborando cos meios do país co,
que sexan para uso privado. O
quedou na segunda posición des,
aniversário clo seu selo - · -~ -··
mo El Pueblo Gallego e Vida galle,
próprio comisário europeo de
pois de T elenoticias sen fronteiras,
Mercado Interior, Frits Bolkes,
ga. Da. frivolidade pu_blicitária
discográfic_o Houston F~1i.y:--_:
un informativo dirixido aos inmi,
tein, recoñeceu que ia ser moi
pasará a denunciar o fascismo co
Ainda que o seu últimct"diSee
grantes que se realiza en T eleMa,
soe máis .~relaxadb; .a])anda _- :=. - ~. golpe do 36, marchando pou·c o
difícil na prática impedir que as
drid. Culturagalega.org foi.a única
estadouñidense oferece..:-:...¿~~ =despois para a Arxentina. Ain,
gravacións non trascendan o
web premiada nunha língua peri,
sempre urilia fest:a~rr03 _, ~- - - · -=- :
da que volta en 1949 o seu fra,
ámbeto de familiares e amigos.
férica. o galardón está dotado
- - "==
hallo xa non atopará oco no réxime franquista. Marre en 1952, dei,
A directiva estabelece que nen, · -~sceqáiio-co s~u _llil-~ - - con un millón de pesetas.•
poderoso.+ ;;::. =. . :~~
xando tras de si unha marea de debuxos e apuntes sobre mulleres. t
gunha obra poderá ser utilizada
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Revisitando
o movimento
dadá
Titulo: En avant dada. El club dadá de Berlfn.
Autor: Richard Huelsenbeck.

Edita: Aükomio Ediciones. Col. Cita de irreruperables, Barcelona 2CXXl. 136 pax. 1.500 pta.

Infelizmente a edición de textos
dadá é mínima en calquer das línguas da península ibérica, ainda
que, en verdade, en portugués se
ten publicado muito máis que en
español ou en catalán. Desde unha antoloxia de dadá publicada
pala Dom Quixote e preparada
por Teolinda Gersao en 1983, até
a publicación de textos de Picabia
ou T zara en editoras marxinais como Hiena ou &etc ou menos marxinais como Fenda e Antígona.
Dadá, tan citado, adoita ser ben
descoñecido. Todo o mundo sabe que naceu no cabaret Voltaire na cidade de Zurich na primavera de 1916, segundo uns
autores. En Febreiro do mesmo
ano, segundo Tristan Tzara. Dadá foi unha palabra tirada ao
acaso do dicionário. Dadá, en
francés, significa "cabaliño de
madeira", mais tamén pode significar "mania", "idea fixa".
Dadá naceu da confluéncia de
diversos pintores, escritores, escultores, músicos, etc. que desertaran dos seus países para
non participaren na grande matanza que despois foi coñecida
como I Guerra Mundial. Alá estaban os romenos Marcel ]aneo
e Tristzan Tzara, os alemáns
Hugo Ball e Richard Huelsenbeck, o francés -de Alsácia e bilíngüe- Hans Arp. E comezaron
as "festividades". Porque dadá,

a

Les P#éiades, 1920. Max Emst.

en Zurich, era unha festa. En
1917 dadá entra en Alemaña da
man de Huelsenbeck e partid"'
pan nel xente como Georges
Grosz (afrancesara o seu nome
por ódio ao nacionalismo alemán), o presidente Baader, os
irmáns Hertzfelde, Franz Jung,
Kurt Schwitters, Raoul Haussman ou Max Emst. O movimento alemán esfarélase en
1921, e debido a que os dadá
xermanos participan cáseque
todos no movimento espartaquistam, é diferente ao dadá zuriqués; e ao dadá parisién. Este
último darase por desaparecido
en 1923 e muitos dos seus membros serán fundadores do surrealismo. A aventura durará uns
tres anos, desde a chegada de
Tristan Tzara a París.
Infelizmente, o dadá parisién, o
dadá dirixido por Tzara, é muito
máis coñecido que o dadá alemán, cando este último é muito
máis interesante. De primeiras,
porque Tzara non acabou de entender a viraxe política que se
producía en Alemaña, nen a viraxe que van dar os futuros surrealistas. T zara non era un exi-

b

'{i

liado en Zurich comQ os alevida cara, mais non Hes interesamáns. T ampouco participara nas
ba proclamar iso, senón proclatrincheirás nen fora testemuña
mar que habia que destruír a sodas matanza, como os parisinos,
ciedade alemana, a cultura alenen dos espectáculos que daban
mana, a filosofía alemana, deos intelectuais no seu afán de ' _nunciar -con nomes e apelidosxustificaren a guerra contra Aleos opresores, desde os vellos xemaña. Os alemáns, cando quenerais monárquicos antisemitas
ren actuar, achéganse a aqueles
até os novas amos socialdemóque queren destruír a sociedade
cratas, asasinos de Rosa Luxemburg e Liebknecht, "~ o profeta,
que condu~ira a Europa a unha
matanza .xeneralizada: os esparLiebknecht só pensa e fala de retaquistas. Por outra parte, o
volución, é o axitador incansábel
a favor dos dereitos do pavo, a
dadaísmo, ou talvez só Tzara,
non acabou de entender que este
sua voz resoa desde un foxo profundo e a súa voz advirte ( ... )
necesitaba un dépassament, máis
un esforzo, se quería ser algo
Liebknecht-Spartacus, o libertador ·dos escravos, o corazón granmáis que unha mera provocade, o home íntegro, a única perción. Non había só que proclamar a destrución da arte, da lisonalidade", escrebe o autor do
teratura, senón tamén da socievolume. Compárese, por exemplo, co manifesto da Haia de
dade que producira esa arte, esa
literatura e que repousaba sobre
1923 de diversos dadá, entre eles
T zara, só anti-arte, "Manifesto da
matanzas xeneralizadas. Ao caarte proleta" (p.91-93 ). O dadá
bo, desde o momento en que dadá comeza a ser ben recibido paberlinés, nunha palabra, intenlas revistas literárias, en París,
tou integrarse no movimento
era necesário ese esforzo má¡:s.-- proletário, sen cair, porén, nesa
necidade . chamada "arte para o
Ese esforzo máis lévase a cabo en
pavo" (necidade en que nunca se
Berlín, en Alemaña, da man dos
canta co pavo, evidentemente).
antes devanditos. E para confirO dadá berlinés, que en certa
mámolo eis este libriño de Rimaneira, di Huelsenbeck, naceu
chard Huelsenbeck: En avant dacontra o expresionismo, soubo
da. El club dadá. de Berlín. Este
cando foi necesario, facer ese esvolume é, en certa maneira, un,
forzo roáis: fíxoo durante os anos
ha pequena história do dadá ale1918-1921; e os seus participantes nos anos posteriores, xa que
mán, ademais dunha pequena escolla de manifestos, textos ou
cáseque todos deberon exiliarse
panfletos dos dadá xermanos. Esno momento da chegada de Hiquezamos, por un momento, que
tler ao poder, continuaron, a
maioria, nese esforzo máis.
Huelsenbeck despútalle a T zara a
patémidade do nome do movimento. Esquezamos que quizá,
Ese esforzo máis que, como o esforzo surrealista, non era · unha
como afirma o prologuista, a imnegación de dadá, nen mui:to
portáncia de Huelsenbeck no dadá berlinés foi mínima, ou mui
menos, mália o que pensen e digan muitos historiadores máis ou
pouca. E.squezamos todo iso e entremos no volume, escrito en pumenos académicos das vanguarro "estilo" dadá, se é que existe
das e esas causas. O dadá berliun estilo dadá -acho que non.
nés, como mái~tarde o surreális_mo, diferentes entre si ainda que
Veremos, leremos, como os dadá
(Pasa á páxina seguinte)
berlineses podían estar contra a

'Jn
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Un punto de encontro para @s nov@s n.art~g
nas profundidades da ~,reaci~.n, e ·~ ,' ·~~ ·
'-~
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Os cantos de Avilés
Cantos caucanos publicouse sete anos
antes de que Antón Avilés de
T aramancos morrera. Agora Espiral
Maior, xunto ao concelllo de Rianxo,
_ _...:.----11
publica nunha verCanto$ caucanos
sión bilingüe galego.,
español a que se
converteu na
epopeia do seu éxodo, da segunda pátria
que foron para el as
terras do Cauca, en
Colombia, pais no
que se exiliou no ano
1960. Anxeles Penas
introduce e traduce os versos de Avilés, aqueles que descubren un mundo
maravilloso.•

•.

~;.,.i~3'f~~"tl')

Mulleres
da emigración
Mariluz González Parente e Marta
Lombán Pazos realizaron un traballo
sobre a emigración
desde a perspectiva
de xénero. EnNaiS-;xomaleiras e emigrantes, co que gañaron oºprémio "Xohana Torres" de Investigación 1999,
que convoca o con- .
cello de Compostela,
comparan o caso das
emigrantes a América
e a Europa, ademais de con datos, con
entrevistas extensas a duas
protagonistas. Reivindican con este
traballo o papel da muller na emigración.+

Para entender mellor
a lírica medieval
Ali "rúbricas explicativas" son aqueles
breves textos en prosa que, situados
proximos á cantiga á que se.refiren, indican cal é o tema da composición ou
oferecen
irúonnación adicional sobre dela. Xoán
Carlos Lagares, através destes textos que
aparecian
normalmente en tinta
vermella, intenta
afondar máis na lírica
medieval no estudo E
u16~któ
por esto fez este can,.,,,.,.._.
tar, que edita Laioven.,,
to. Este xoven profesor doutorouse cun
traballo sobre o xénero gramatical en
galego e é autor da biografia do homenaxeado nas Letras Galegas, Eládio Ro:.
driguez, publicada en A Nosa Terra. •

~···
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Letras para pequenos
Aparecen en Xerais diferentes propos-ras-para os-leitores caüvos. A-finai,..,..,~-+-2000 publicár9nse Os señores meses,
de Anxeles Ferrer, que tamén se encarrega de ilustr~ esta divertida aprendizaxe do que acontece en cada un dos
doce meses, Carlota, a marmota, no
que Miro Villar, axudado polos debuxos de Enjamio, ensina os consellos
para poder dunnir, e O coello Federico, de Xosé Miranda, que relata as
consecuéncia dunha indixestión coas
ilustracións de Roberto Yepes. Ademais Xerais, para primeiros leitores,
· edita a Ra e lebre e Ra e rata iniciando a serie de amigos deste roedor. Max
Velthuijs asina estas páxinas. •

•
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máfias e os grupos económicos
polo control, do sistema de pago
das masas estádística:s obrigadas
-lembra Ferrer- a ser diezmadas
ao menos unha vez ao mes. E
simplesmente para cultivar un
mito que s6 os dota de dados li,xo e unha banalidade persoal
aderezada, cada vez máis, pala
omnipresente publicidade

Novo-

Revista de liberdades,
crítica cultura

e

"

N" 10. Decembro de 2000.
Dirixe: Dieter Kremer.

~ ~

--

--

Eri~_~vant ~- El_ chib ~de -_ É_posíbel neste tempude globali,
B;_~~ é ~-n libro 2_1_g:JC~r~ante _'__ zadón1 de nav~ciÓI}_ÍJlÍOf!llátl:

ma1s, -quizá, ~~_ue a7\tmimaque ___ ca que o pensamento aporte ele,

. . - greso .rotativo que aplasta e arro,
lla as suas próprias promesas.
Ferrer abre fendas no desplegue
mundial das indústrias da cornu,
nicación. As que converteron as
"masas" en consumidores e usuá,
ríos baixo o mito obsesivo da
"modernización". Aquel que
xustifica e segue a xustificar os
crimes do noso pasado imediato.
Nega que desaparezan baíxo o
efecto chmha goma de borrar que
ten-como marca ún.ica a cantare,
la
''fot-un r~uisito-histórico".
UiSCülpa que asumen ávez tanto

de

Ana Rosales analiza a relación, non seni~
pre doada, entre o xomalismo e o mundo
do teatro. Olalla Sánchez entrevista~ ~

recuperou o- _
espectáct.il:()""
de Barriga
Verde. -En
canto a obras
e autores, a _
revista in, __
clue_A piragua., de Cándido Pazó. ConnorMcP,
. herson aparece como un dos autores irlandeses máis interesantes;na opinjón de Avelino González.~

°'

lnsistindo no desconcerto, Ferrer
desvea que se algunha vez existí,
ra algo que se definira como un
pericxlo libertário en Internet, xa
é prehistória. "O ingreso masivo
de usuários esixe a eliminación
ou a domesticación dos pionei,
ros". O território virtual e o
campo ~e enfrontamento das

Guia dos libros
-hovos
N" 26. Febreiro de 2001. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xabier Madriñán.
Edita: Noroeste Edicións.
Entre as moitas novidades das que se dá
conta neste número, destacan Pensa-la
taria. nsaios
· toria teórica, e osé
Catlos Bermejo, comentado por Lourenzo .
Fémández; Resistencia cultural e diferencia
histórica. A experiencia da sub4'temidade,
de Xoán González,Millán, comentado
por Dolores Vilavedra; Galicia 2010, de
Xosé Maria
Gómez, comentado
porXosé

López;A
man dos pafños, de Ma,

Ferrol e Finlándia
co punk..-rock

rmel Rivas,
comentado
por
Joaquim
Ventura;

Tdulo: The Flaming Siderurns / flanelon Oa5h.
Grupos: Flaming Sidebums / Flanelon Crash.

. Ébara, d~

XoséCarlos
· Caneiro,
comentado por
Xosé Manuel Henríquez; A loba, de Ben,
to da Cruz, comentado por Francisco
Martínez; Liúra, de Gonzalo Navaza, comentado por Román Raña; Grimorio, de
Enma Pedreira, comentado por Carlos
Bernárdez e Jenaro Marinhas del Valle, a ·
vida escura, de .Henrique Rabuñal,
comentado por Manuel Vieites. •

Raff. Laboa, Esbelto, Frenzy e Kustom
Kurtis compoñen unha banda que bepelículas de Russ Meyer, do ml,
to ao diaño e de grupos duros como
Motorhead e Supersuckers. Na outra ca,
ra do vinilo, os fineses Flaming
Sideburns que comezan cunha versión
salvaxe do Loui Loui de Richard Berry.
O cantante dos Flaming é o arxentino
· George Martin. Xa estiveron pola Ga,
liza amasando que o que Hes gusta,
ademais de beber tequila, é o punk
· rock americano dos anos setenta. +

Reincidentes e
a imigración.

Edita: Lixo Urbano.

Edita o selo discográfico compostelán
Lixo Urbano un traballo curioso. En
primeiro lugar, por apresentalo en vinilo, un formato que hoxendia hai que
buscar con lupa na Galiza; segunda ra~
zón, trátase dun disco companido por
dous grupos distantes xeograficamente
que oferecen catro temas cada un. Os
Flanelon Crash son de Ferrol e comezan a·sua andaina mália proceder douttas bandas como Blind River e Riff

Tdulo: La otra orilla.
Autor: Reincidentes.
Edita: Boa.

Non se trata dun disco máis para Reinci;
dentes, é un compacto "especial" con
cinco temas ao redor da inmigración
máis unha pista para CD-Rom que ape,
la á consciéncia sobre un prohlefC!a que
afecta a toda Europa. Convencidos como andaluces de que a percura dunha
vida digna convértese ao final nunha

Non-é paradoxal que nos costados
das autopistas informáticas este,
- ñan- as-zonas deprimidas da urbe.
- Nen que-raropouco, e vol_vendo á
- hist-ét=i-a-r-e-G€nte, Ferrer lembre
unha frase de Hitler: "sen o ó au,
tornóvel, o avión e o autofalante
non nos teria sido posfbel conquistar o poder". É un aviso con,
tundente que lanza aos hackers e
demais entusiastas libertários da
nervadura informática. Aqueles
que consideran a Internet como
un ámbito imposibel de manipu,
lar. O sono guerrilleiro das novas
técnicas estréllase, entende fe,
rrer, contra o uso máis eficaz e in,
tensivo que o
Poder fai das
mesmas. Ta ..
mén o inter, Adiseción
nacionalismo dos
obreiro seme,
liaba a alter, problemas
nativa perfec, que afectan
ta ao capita.. ao xénero
lismo mais foi
humano
a bs_orb ido
can se des, require outra
plegeu- fH}lo voltamáis
mite-GaindúY do
tria e a bur.ocratizacfón. "E art-esanatD Ga
máis ainda; as aprendizaxe
organizacións en liberdade
proletárias
pensaron que e para a
derrubarfan liberdade.
ao poder desde os seus
centos e cen, ·
tos de boletíns. Creron que o fs..
tado e o Capital non ¡:xxlerian coa
sua literatura subversiva. O século
XX demostrou que a prensa dos
monopólios primeiro e logo das
multinacionais esgotaron a distri·
bución da sua mensaxe paralela e
prensaron despois a própria im,
pugnación até facela inofensiva
ou inoperante.

.

I

O "mal de ollo", a crítica da vi°'
léncia técnica de Christian fe,
rrer, non é un ensaio cínico ou
pesimista. Procura elementos de
;.__-1--"'-"""""""'-'e.-S.éIY.e.seJ.exitimameot!!'--f-- -l'
da nostálxia do luddismo. ''Nós
somentes podernos guiarnos po,
los fogonazos espectrais que es,
tralan nos vellos libros". O mal
de ollo vese convertido nun chis,
co de ollos á rnetnória revoluci°'
nária. A aqueles condenados a
rnorte por destruir máquinas e ao
único e derradeiro discurso de
existéncia como "man de obra barata,
Lord Byron no parlamento britá,
sumisa e flexíbel, coa ameaza permanico en defensa dos ludditas. Os
nente da ilegalidade", os beneffcios pala venda deste compacto irán parar aos
que foron-demonizados-polos-hi:s..-- proxectos dos inmigrantes ubicados no
toriadores progresistas a causa,
Centro Social Casa de Iniciativas de
teorizaban, das suas "reinvindica,
Málaga: unha Escola de Ane e Música
cións
reaccionárias" e, polo mar,
e un Aula Social de Informática. O
xismo mais ideoloxizado, ao en,
hard-core de Reincidentes ponse a favor
corsetalos como integrantes dun,
dos inmigrantes nun traballo que, ao
prezo de 1.000 pesetas, inclue o tema
ha "etapa artesanal da concién,
EngliSh Power, unha burla dós anglisciscia obreira". A diseción dos pro,
mos na cultura popular, e outro tan cublemas que afectan ao xénero
rioso como de complexo título: Recuerhumano require outra volta máis
do de las conversaci011es de escalón, canu,
do artesanato da aprendizaxe en
to y litrcma. en las que arreglábamos el .
mundo y que por desgracia aun tienen
.liberdade e para a liberdade. •
sentido. A xira "La otra orilla" de Rein,
cidentes chegará en Abril a Galiza. +
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Unhacouce para Venres
Titulo: Náufrago.

Intérpretes: Tom Hanks, Helen Hunt.
Director: Robert Zemeckis. EE UU , 2000.

Míchel Tournier escrebera hai
quince anos un Robinsón que
modernizaba o mito: era Venres
o selvaxe quen ao final pasaba
ao náufrago escocés a informa,
ción básica para sobreviver nun,
ha illa do Pacífico. Un relato
que era un axuste de contas co
relato de Defoe para quen o en,
contro entre Selkirk e V emes é
un xúbilo que se converte dese,
guida nunha decepción comple,
ta: o atormentado metodista
pensa que o selvaxe é parvo e,
inda por riba, negro. O Robin,
són de T oumier buscaba a salva,
ci6n na orde, o sistema e a disci,
plina até que un acidente o dei,
xa nas mans do nativo o que se
vai converter na sua liberacion.
A partir dun amasado de mi,
llóns, a indústria de Hollywood
fomea un novo Robinsón para o

2001. Non se parece .ª-o de De,
foe, publicado a comezos do
xvrn, nen aos que segueron: o
Robins6n. das Damas, o Robins6n.
dos xeos ou o Robins6n. Suizo, in,
fluidos pola mentalidade e clima
de cada país. Despois virian o de
Saint John Perse e Jean Gira,
doux. Cada xeración usa ao
náufrago para meditar sobre o
seu tempo. Veme, a finais do
XIX, imaxina uns tripulantes de

globo que se salvan polo ceñe,
cemento técnico: fabrican nitro,
glicerina, cocen ladrillos; forxan
aceiro, producen electricidade
afinal, soben á casa do oui:eiro en ascensor hidráulico. O pro,
· greso técnico é a felicidade. -

unha loita adoecido contra o
tempo tanto coma o o pudtán
escocés de Defoe debecia por
coñecer a vontade divina a re:..
peito dos náufragos. A <lepen,
déncia do relóxio é a.causa do
seu naufráxio e cando derra,
deiramente re gresa á vida de ~
nanterior, o j empo tamén co,
rreu coma un rio sobre os seus
amores, cos
resQl ta dos
melodramáti, _
cos próprios A metáfora-- do - caso ~ Pb -p·rina pal é
mor_al resul,
tante é que que ó tempo
todo o mun; non P~erdoa,
do, -incluidos nen sequer
os so~iéticos ·
inxénuos e ri, aos norte,
diculizados americanos
=. que aparecen. afciit:llruidos. .
. na prime ira
- parte-da fita,
está suxeito á
t iranla.Cla coñipeténc1a e do re;
lóxio. Interesa que a harratiya
cinem"atográfica de h.oxe ~~li,
que gU.~o tempo fU-xe, ~comoavisaban Xuvenal e Gícerón ou ~ comédia grega? Se -esta -é,,,a
_bomba~que-nos_tiña reservada,;i
. mee~in~ E~~~o~-~ ~=====

e, "'

Expresa o Robinsón norteameri,
cano do III Milénio as angg_rias
do seu tempo? O protagonista dafita míllonária d3: U~v~rsa1"-v!._ve=

MEu &NTo. MIÑA &NTIÑA
O domingue,iro -santtJB~mere_=-~

=============

Nos conflictivos séculos sexto e
séptimo, a poboacíón, maionnen,
te rural e formada por campesiños
e pescas, había de aproveitar os
días como viñesen: se había sol,
chuvia ou vento, o traballo do
campo debía adaptarse a cada
meteoro, para que a semente, as
podas, o abono ou a rega non se
fixese inoportunamente. Se a lúa
fa alta ou tiña cerco, se ameazaba
vendaval, sarabia ou mera, os pai,
sanos estaban obrigados a uns la,
bares que non admitían a máis
santa demora, por moi día de f~
ta que fose. E os obreiros e profe,
sionaís que dispoñfan o seu traba,
llo segundo as demandas do cam,
pesifiado, debían adaptarse ás
normas establecidas babeo a re,
xencia da meteoroloxia.
¿Quen lle dí a un labrego que por
ser domingo non pode facer este

ou aqueloutro labor, con risco de
perder a colleíta?, ¿ou a un pesco
que por ser día santo non pode ir
á marea, cando todos saben que
esta non agarda nin sequera por
unha mellor hora? As novas nor,
mas, que aínda convivían con fi,
tos precristiáns, importunaban
máis do que solucionaban.
Era lóxico que, cando un predica,
dor os arengaba pedíndolles que
gardasen o día dedicado a El'Se'
ñor, eles, que vivían cos pés na
terra, lle duesen que primeiro os
respetase El,Señor a eles, e lles ti,
rase o vento ou a chuvia, pois que
un Deus así de imprevisto, máis
que merecedor de toda adoración
semellaba un trasno que disfruta,
ba poñéndolle trabas á xa de por
si dura vida de pescos e labregos.
Neste entorno, no que as coitas

diarias pospoñían os preceptós re, . ra5 que lle-oftecia,- fortale&ía-o
lixiosos, Baldomero, cerraileiro - seu espírito e permitía que-non
de profesión e polo tantO-RQUCO - aeeaes~ a clientefa. ~ atado ás inclemencias do t~ :--:_
_ _
_
era GQmo unha illa ~queLmar de _-Daquela, o dQ.mingo aínda non ~
conflictos. Podía dedkar os-pri, -- tiña o sentido antíestresant e que
meiros momentos do día a-Glml,
acadarcá-Ras sociedad@s=-iridfü,
prir coas súas oracións, e incluso
triahzadas.
se podía permitir o luxo de dedi,
car o domingo a EI,Señor, sen
Non Faltaba quen diera que-as-pe,
que por iso o seu negocio se bota,
chaduras non necesitan podas nin
se a perder. E pouco a pouco, pa,
regas, nin enxertos, e o roáis que
conseguía era avivar a envexa que
ra envexa da veciñanza, a pesar
un oficio tan .refinado provocaba.
de tantas horas de asueto, non se
resentía a súa pequena fortuna. O
luns abría con ánimo renovado.
Baldomero, modosiño no trato e
nos ademáns, abría o seu cora,
Sen dúbida era un bo profesio,
zón ós paisanos, aconsellándoos
nal, e cando alguén lle pregun,
sobre a vida cristiá e a d1Sciplina
taba como podía perder un día
laboral, e como se pooían con,
de traballo sen perder clientes,
xugar ambos deixando tempo
el non dubidaba en outorgarlle . para rezar e sementar.
os méritos de tal milagre a Deus,
quen, en recompensa polas ho,
Caritativo, el que facía as máis

Cando Baldomero a~u_ unha
idade que-lle iJ!ipedía . &guifc co
negociü,fetirouse e 1rw~tiu:os 
aforros da stJ.a vidanun conv~nto,
que se a<;olle.u para agardar a
última hora-cle<ficado--a?teZar e a
exhortar a todos a cillnpm=CO día
de El,sellor; e o- 2Tc1efei5reiro do
ano 66G ¡;>e.chou os olios p_ara
sempre e. converteuse fr0 patrón
dos cerralleiros. (EÜ tamén~o±aría
patrón-efes domingueiros ). •
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Eu tamén fun coas vacé!§
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AMARANTE EM CASA DE PASCOAES
Em 1952 faleceu ("desnasceu") Teixeira de Paseo,
aes no solar da família na ·margem direita do Tá,
mega. O olhar misterioso e esfíngico que via pelos
olhos do poeta extasiou,se ao longo da vida nos
bucólicos outeifos e reflexos da água. Agarrou as
estrelas nos píncaros do Mamo mesmo em frente e
produziu urna extensa e genuína obra. Hoje, a Ca,
sa de Pascoaes, em Sao Joao de Gatao a tres qui,
lómetros de Amarante abre,se ao turismo de habi,
ta~ao. Acolhedores quartos tradicionais do solar
do Regresso ao Paraíso. Jardins e fontes, o Támega
o Mara.o, o mosteiro ...o precioso gatao tinto ...
• PASCOAES, POETA DA SAUDADE. 0 passa,

do nao passa. Fica em sombras na Memória do
homem, tornado saudade. Energia vital da lem,
bran~a e desejo de futuro.
Saudade diferente de melancolia. Sa tristeza da alma
colectiva, arquétipo psicossocial. Sao estas algumas
das linhas de pensamento de T eixeira de Pascoaes.
Como tema, cantaram já os trovadores medievais
galego,portugueses a saudade.O meu cora~ao é
árabe, escrito antes por Al Mutamid, poeta luso,
árabe de Silves, também trata o tema da saudade.
A semente erística do messianismo legado dos se,
mitas trouxe a esperan~a. Os arianos semearam,
nos a febre quente da loucura de querer o mundo.
T udo isto confluiu no poeta do Mamo e do T á,
mega, com a saudade já como doutrina, na cabe~a
do homem portugues num vórtice permanente.
•

ARTE DE SER PoRTUGUÍS. Inflamado pe, .

los ideais republicanos, pelo combate cívico e
pelo desenvolvímento de Portugal com a manu,
ten~ao da sua identidade, T eixeira de Pascoaes
foi director da revista A éguia, órgao do moví,
mento Renascen~a Portuguesa, sediado no Por,
to. Ac~ao política, doutrinária, filosófica, esté,
tica. literária e cultural que visava consolidar
a jovem Repú~lica de 1910.

RUI DIAS Ü'IMARÁES

Um dia, denominou Femando Pessoa panteísmo
transcendentalista a filosofi.a de T eixeira de Pascoaes,
indistinta de religiao. Pessoa considerou Pascoaes o
maior poeta portugues do século vinte. E tudo está,
hoje e felizmente, em Sao Joao de Gata.o, a aguardar
urna visita e dormida nos seus rnaravilhosos quartos
tradicionais. A casa, as casinhas e as fontes...
• BEBER NAS. FoNTES. Paredao granítico a jorrar

'E .

ela sua
grandiosidade,
a Casa
de Pascoaes,
é de
rnanunten~ifo

difícil,
ernbora se
apresente rnuito
bern conservada
e ostente,
corn orgulho,
a sua
rara beleza"

água fresca pela boca de peixes, a "fonte dos golfín,
has", encimada por do is grandes ovos de pedra,
símbolos cósmicos, evoca a pujan~a da vida de tu,
do o que há no cosmos e mineralmente dentro e
fara da Natureza e do homem, incluindo Deus.

divulgar a vida e obra do poeta arnarantino, di,
rigida por Dona Maria José Teixeira de Vascon,
celos, sobrinha de T eixeira de Pascoaes e sua se,
cretária, com sede na Casa de Soto V edro, an,
garia cada vez rnais associados e recebe de
bra~os .abertos quema procurar.
Em sonhos de água, a deslumbrante paisagern das
rnargens do T árnega, a transbordar de to ns de
verdura, água calma e rápida a descer a santa
montanha -o Mamo- o céu a rarefazer,se em ren,
dilhados de azul, o monte da Senhora da Gra~a
ao longe, limparn os seus olhos e sao urn puro
exorcismo da esquizofrenia e do stress dos dias.

A seus pés, estendem,se os graníticos tanques de
água, refi;:escante beleza. A pedra, a água, o sol, o ar
puro do vale do Támega, os tons multicolores tor,
nam este espa~o personagern mágica e criativa.
O solar de Pascoaes nasce em água a serpentear
pelas leiras, campos em socalcos e outeiros, até ao
ria. A regar as vides do famoso vinho de Garao. A
água· de día e de noite o ria a cantar rnurmúrios
que o poeta retirou e esculpiu ern versos.
Ponte sem água mas nao seca, a "fonte do silen,
cío" é urna pequena gruta cavada nas grossas Pª'
redes graníticas da Casa de Pascoaes. Com o n i,
cho de Santo António e o Menino, símbolo da
infinita bondade e pureza, tuda em granito, nela
o poeta ia gravando os nomes dos amigos que iam
~arrendo ou "entardeciam", no dizer do poeta.
Fonte de outras veías ocultas, as da evoca~ao do
conhecimento e da Memória que vem da marte, o
"entardecer" de Pascoaes ou o "desnascer", onde
constam saudosas placas com nomes gravados co,
rrio Miguel de Unamuno ou António Carneiro.
Nesta casa, escreveú um dia Teixeira de Pascoa,
es que nao há marte nem vida mas o arnanhecer
e o entardecer.
CuLTURA E LAzER. O ócio criativo,
ou o lazer, corno também se designa vulgarmente,
Erocura espa~os privilegiados e faz aproxima~5es
A cultura cujo património vai recuperando gra,
dualmente mas rnuito fica áinda para recuperar.

•ARTE,

Imbufdo deste espírito de liberdade, igualdade e
fraternidade, redige A Arte de Ser Portugués, ver,
dadeiro livro de cabeceira da identidade, em que
palavras como "ra~a portuguesa" se devem ler co,
mo for~a ou identidade portuguesa. "Deus, Pátria
e Família", escreveu o ditador Salazar. "Deus, Pá,
tria. Família e Humanidade", contrap5e Pascoa,
es, já que nao era possível conceber o Deus fascis,
ta sem humanidade. Deus, na Arte de Ser Portu,
gues é o Homero na sua plena cria~o espiritual.
• TurosMO DE lIABITAc;A.o EM SoLAR. Agora,

a Casa de Pascoaes, em Sao Joao de Gata.o, Ama,
rante, de rara beleza, é urna jóia de arquitectura e
do pensamento portugues e galego,portugues. Da
santa saudade e do Homem Universal. O Pascoáes
da Rosália de Castro, divina mulher poeta e poesía
que fez ressurgir a Galiza. No solar, criou e dedi,
cou,lhes Pascoaes o colossal poema Maranus.
Na casinha de vidro, escrevia ao luar sereno da
Primavera de estrelas, encantado pela sinfonía
de seres, os grilos, os sapos, as ras, o ar na água.
O espírito fez bater as asas e voar o T ámega ao
murmurar em poesía.
O perfumar o homem por dentro, em noites
quentes, férteis de terra humedecida. O trans,
bordar nos seios em água de regar o milho. Deli,
cadas fios de luar a cobrir em mantos celestes de
estrelas as bafaradas de fermento no amor do fir,
mamento. Depois do lurne do sol escaldante nos
días de Vera.o. Ou o cair das folhas das árvores no
Outono e subir ao céu. Ou os estridentes relám,
pagos de chuva batida nos vendavais de Inverno.
•A CASA DA POESIA E DO AMOR. Quase tuda
em Pascoaes assume a dirnensao sagrada, já que nao
existe o profano. A adora~o da santa montanha,
dos ríos, dos seres, a diviniza~o da Natureza. Asa,
craliza~aodo espa~o e da paisagern, a elegía do amor.

...

O choupo de alma, figura poética nova e revo,
lucionária na estética literária europeia, quase
por si só deu urna nova literatura. A pessoana
visao designou,a como materializa~ao do espfri,
to ou espiritualiza~ao da rnatéria poeticamente
-conseguida por novas metáforas.

Quando nao se está no dornínio da digesta.o fá,
cil e emotiva, é sabido que o culturalmente co,
rrecto e a la carte omite quase sernpre tomadas
de fundo. Os subsídios e as ajudas nem sempre
estao de rnaos dadas com o que nao desenhe,
alimente e mantenha rnassifica~ao . Mas toda a
cultüra fica e toda a política passa .
Pela sua grandiosidade, a Casa de Pascoaes, é de
difícil, embora se apresente muito
bem conservada e ostente, corn orgulho, a sua
rara beleza. Naturalmente que sua proprietária
gostaria de ir mais longe, sobretudo quando
aberra ao público e guarda muitos livros do es,
critor e de vários escritores, assim corno qua,
dros, pinturas e obras de arte.

Monumento a Teixeira en Amarante.

As trutas que descem do Ola, as bogas, os esca,
los, os barbos e as enguias do Támega, desper,
tam,lhe o gosto antigo da pesca desportiva. No
ria de encantos, pode alugar urn barco e passear
tranquilamente na água. E tuda isto mesmo ao
pé da Casa de Pascoaes.

manuten~ao

Se aprecia a ca~a, pode atirar aos pratos no cam,
po de tiro N inho da éguia, a dois passos, em Co,
de\:oso. Se leva os seus caes, aproveite e de~lhes
urn treino. e tambérn um excelente pretexto para
caminhar na natureza, sentir e infixar a paisagern.
•

"O Ministério da Cultura deveria ajudar muito mais
na manuten~o desta casa, o edi.fício, o próprio es,
pólio de T eixeira de Pascoaes aqui conservado", re,
fere Dona Maria Amélia T eixeira de Vasconcelos,
zelosa proprietária do solar, viúva do saudoso Pintor
Joao de V asconcelos, sobrinho do poeta.
Em boa hora aderiu ao turismo de habita~ao. Abre
as portas da casa de um dos nossos grandes escrito,
res de sempre, sobretudo quando ela é, ern si mes,
rna, um objecto estético. Para alérn da frui~ao do
espa~o arquitectónico de rara beleza, proporciona
oferta turística diferente, servi~o singular e de qua,
lidade. Alía o texto artístico e reflexivo ao bem,
estar e ser. Sai dos clichés estereotipados.
Mente sa ern carpo sao, clássico princípio lati,
no, encontra aquí algo mais que o enriquece, a
alma -o espírito, o carpo e a alma-, os diferen,
tes estados de alma, a inefabilidade que trans,
cende ambos, a casa profunda da Casa de Paseo,
aes. e o sonho, o onírico, o mágico momento
de nós mesmos. de nos reencontrarmos.
• AssocIA<;A.o DIVULGA PASCOAES. Tam,
bém a Associa~ao "Maranus", constituída para

AMARANTE DO

T ÁMEGA E DO MARA.O .

Arnarante, a princesa do Támega, como é conhe,
cicla, está recheada de edifícios de grande valor ar,
quitectónico. Entre no Mosteiro de Sao Gon~alo,
sente,se um pouco, oi~a urn Bach ou o canto gre,
goriano dos monges beneditinos espanhóis. Oi~a o
silencio. O sagrado e veja o túmulo de Sao Gon~,
lo. Preste,lhe a dev~ao de um cavaleiro do amor.
Se prefere os arraiais, música popular, sarcfinha
assada, petiscos tradicionais e bom vinho, tem
rnuito por onde escolher.
Tome um café ou beba urna cerveja ou um su,
mo nurna das rnais belas esplanadas de Amaran,
te a ver o rio. A ponte romana. Atravesse,a e
respire a for~a da arte do granito. A ponte entre
o além e o aquém Támega.
Visite o Museu Amadeu de Souza Cardoso, pin,
tor amarantino, introdutor, em pintura, do mo,
dernismo em Portugal. Amigo de Picasso. Mes,
mo junto a Cámara Municipal. Em frente da es,
tátua erigida a T eixeira de Pascoaes. •
RUI DIAS GUlMARAES é professor
na Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
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·A UNESCO escolle Compostela para celebrar a poesia
O encontro mundial promovido polo Pe11 Clube terá lugar dos dias 21a24 de Marzo
Arredor do equinócio da pri ..
mavera, Compostela converte ..
rase na capital mundial da poe ..
sia cando na cidade se reunan
criadores de todo o mundo que
acudan ao congreso organizado
polo Pen Clube galego, segun..
do unha iniciativa da Unesco.
A celebración prolongarase du..
rante os dias 21, 22, 23 e 24
de Marzo e terá como lema "A
poesía é o grande miragre do
mundo", o verso de Pimentel.

de poesia galega en edición bilíngüe galego-inglés.

O Prémio Nóbel Derek Wallcott xa confirmou a sua asisténcia ao encentro de Compostela que se celebrará baixo o
patrocínio da Unesco e organizado polo Pen galego, despois
de que o pasado ano escollese
París como sede.
A xuntanza abrirase o dia 21 de
Marzo á tarde e pecharase o 24.
"Será unha festividade arredor
da poesia, con convidados de
honra de todo o mundo, con especial preséncia de culturas minorizadas, contaremos con representantes de poetas africanos, chino , índios ou de toda a
Europa", explica a escritora Helena Villar, secretária do Pen
Clube galego e do comité organizador do encontro. Destaca
Villar as veladas nocturnas que
levarán a poesia a modo de reci-

Derek Wallcot confinnou a sua preséncia en Compostela.

tais por toda a cidade até altas
horas da madrugada e nas que
terán especial preséncia os poe-

1

tas galegas e as novas expresións
poéticas. Nas xornadas presentarase asimesmo unha antoloxia

Todos os anacos de Castelao
Raimundo Garcia, Borobó, publica Daniel, o naso
*C.V.

Foi quen primeiro deu a notfcia
da morte de Castelao en pleno
franquismo. Borob6 recollia en
La Noche a tri te nova. Tre días
despois do acontecemento, o
xomalista titulaba Daniel a un
do eus anaco . Agora Raimundo García recolle nun libro os
seus traballos sobre o que el
mesmo, chama guieiro de galeguidade. E Castelao de Borobó,
cheo de anécdotas e dados descoñec idos, que nos achegan a
aquel home que o autor lembra
desde neno.
A primeira imaxe que Borobó
ten de Castelao ven de cando
cativo. Do tempo no que compartía amizade co seu pai, Víctor
García, médico en Pontecesures. "Os dous coñecéranse na
Faculdade de Medicina de Santiago, coincidiran na tuna e meu
pai facia escultura en barro, actividade que Castelao promovía", conta Barobó, daquelas primeiras lembranzas.
Os seguintes encontros son do
Castelao orador e político. Baro,
bó asistiu á conferéncia sobre arte e caricatura que impartiu no
Paraninfo da Universidade,
apresentada por un novísimo
Fernández del Riego e tamén o
ouviu falar nun mitin das eleccións de Febreiro de 1936. A última vez que o atopou foi en
Madrid, xa despois do levanta-

mento militar. "Estaba na Gran
Via co Gaiteiro de Soutelo e
Suárez Picallo, organizaban o
batallón de milícias galegas.
Perguntoume polo meu pai.
Nunca máis o volvin ver", relata
o escritor e xomalista.
En Daniel, o noso (Edicións do
Castro), Borob6 recolle todos
os seus anacos arredor de Castelao, desde os publicados co
gallo da sua morte en La Noche
até os máis actuais, nos que
continua a afondar na que define como unha das máis grandes
figuras da nosa história. Tamén
versos adicados ao autor de
Sempre en Galiza, como a Rian,
xada ou mesmo o pregón que
leu na localidade natal de Castelao. No meio dos textos, mil
histórias relacionadas co nacionalista, desde a sua "fantástica" relación con Corredoira,
até os pontos de contacto con
Valle lnclán, tema que apresentou ao congreso celebrado
no pasado ano en Rianxo. O libro divídese en dous cachos,
con títulos tirados de Manuel
Antonio, Foulas e Sempre e
máis despoois, este último porque ao autor tenlle moito de
Castelao, en especial, na preséncia do "sempre" que se inclue tarnén en dous dos seus títulos emblemáticos, Sempre en
Galiza e Os dous de sempre.
"Castelao, Valle lnclán e Rosalia son figuras cent~ais da histó-

ria galega. Nesta miscelánia que
agora recollo coido dar conta da
sua grande orixinalidade, da
personalidade imensa que ainda
non está ben estudada, en especial en facetas suas como a de
debuxante na que era insuperábel e, sen dúbida, o mellar do
seu tempo, asi como na narrativa breve, da que era un xénio",
valora Barobó.

Corenta libros á espera
Xunta este novo título a aqueles outros como O reiseñor de
Trasalba, adicado a Otero Pe. draio ou A cantora do Sar, centrado en Rosalia de Castro. Na
gaveta, garda Raimundo García anacos abondo como para
adicar un novo libro a Aquilino Iglésia Albariño -amigo
seu- do que aventura xa o título de O señor das palabras, ou a
Cela, libro que denominari~ O
mono do espolón amáis dunha
· biografía sobre Camilo Barciela. "Son moitos anos escribindo, levo 10.000 anacos publicados que poden dar corenta
novos libros no futuro", conta
Borobó, sen dúbida un dos autores que máis páxinas teñen
dado á prensa galega. No entanto, o autor láiase do siléncio que pesa sobre os seus libros "secretos", como el os
chama, e con retranca afirma
que el, onde de verdade é coñecido é en Trevonzos, a sua
localidade natal.+

Cómpre abrir as mentes á poesía'', defende Helena Villar.

Para Helena Villar traer a
Once anos e sesenta sócios
Compostela o encentro mundial da poesía é un éxito do Pen
O Pen Clube Internacional
Clube galego, unha sección que
criouse despois da 1 Guerra
leva 11 anos en funcionamento
Mli.ndial e na sua carta fundae conta con 60 sócios. Composcional recóllese a intención de
tela será a sede principal, pero
se converter en canle de comuos participantes tamén recalanicación entre escritores e na
rán en lugares do país embledefensa de obras de arte e da limáticos para a poesía como son
berdade de expresión. Os comia ria de Vigo ou a casa de Rosatés de mulleres escritoras, de escritores presos, de ~traducións,
lia de Castro en Padrón. "A nosa literatura está en condicións
do~ direitos lingüísticos, da palaexcepcionais que lle permite
bra e a conservación do planeta
e para a paz son as diversas-seccodearse con todas as literaturas do mundo. É importante excións temáticas que traballan
portar a nosa criación e unha
nunha organización que se defixuntanza como esta colaborará
ne como asambleária.
na apresentación internacional
da nosa produción literária",
"A razón de ser do Pen Clube é
afirma Villar.
, a comunicación internacional,
-- -. constituirse como intercámbio
O lema do encontro será o verso
e canle de contacto entre as
de Pimentel "A poesía é o grandistintas literaturas polo que
de milagre do mundo'', traducinon pode existir colisión con
do a todas as línguas participanoutras entidades profisionais de
tes e que aparecerá nun cartaz
escritores", explica a secretária
no que se reproduce unha obra
da sección galega, unha das
de Luís Seoane. Por que celebrar
130 que compoñen a organizaª poesía·? "A Unesco velle senti- ción internacional. No Estado
do e ademáis situa a festa na priEspañol son os galegas e os camavera, coincidindo co renacer
taláns os únicos que están intedo mundo. A poesia fai das cougrados no Pen, onde non está
sas outras causas, recicla as palapresente nen a literatura espabras e continua a ser necesária.
ñola nen a basca.•
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Voces que construen a História
Os cadernos Unión Libre repasan o papel da canción nos movimentos musicais
*A. ESTtVEZ

..

Dicia Woody Guthrie, o músico
estadounidense que concebía a
sua guitarra como un arma para
acabar cos fascistas, que podía
saber máis do estado de ánimo
dunha persoa polas cancións
que asubiaba que polo que podía
contar. Os chamáns sírvense
dos tambores para a sua máxia,
as mulleres vínganse dos homes.
no corrido mexicano, os negros
relatan a· vida de pobres e emigrantes ,no blues, as parellas
achéganse para escenificar a
rutura através do tango, e os
adolescentes relatan as suas actividades cotiás axudados dun
rap. Apostar polo recoñecemento, estúdio e goce de músi·ca é a motivadón do último
número~ de Unión Libre, a revista que coordenan Carme
Blanco e Claudio Rodríguez Fer.
"Condeados á coxeira da pala,
bra, a canción axúdanos a cami,
ñar. E axúdanos porque a can,
ción está mellor conectada coa
memória, pois cruza na sua via,
xe polo tempo, épocas e lugares
sen tanta contextualización co,
moa palabra", afirma Josep Ma,
ria Sala,Valldaura nun dos arti,
gos publicados neste monográfi,
co titulado Cantares. Os textos
incluídos fan un percorrido Pº'
los "movementos musicais da te,
rra", polas voces máis singulares
da historia, polas interrelacións
entre a música e o cine, literatu,
ra e poesia, a sabendas de q~e a
selección sempre vai quedar cur,
ta na imensidade dos "cantares".
Xosé Anxel Valente inícianos
nun percorrido polo cante jondo e
a [- ia relación cos romances, que
da paso a unha introdución na
música celta a cárrego de Juan
Renales. Ponse eri primeiro pla,
no ademais a riqueza musical de
dous paises, Cuba e Brasil. Xa ad,
vertía Alejo Carpentier que a
música, pésie ás suas diversificacións na illa caribeña, funcionaba como un vencello familiar entre os cubanos. Contradanza,
<lanzón, mambo e chachacliá para bailar; habaneras, boleros, guajiras, son e guarachas para cantar.
Xa en terras brasileiras o último
volume de Unión Libre destaca a
- bossa nova, o xénero que naceu
contradicindo todo~ os paráme,
_tros musicais, como unha negación do "estrelismo vocal" cunha integración dos instrumentos
no canto. Nos anos sesenta converteuse no estilo que intemacionalizou a música brasileira.
Continuando en América, o c°'
rrido mexicano nace coa declaración de glierra dos Estados Uni,
dos no arto 1846 e acada o seu
esplendor durante o periodo revolucionário entre 1910 e 1930;
hoxendia deu lugar a un novo
subxénero o "narcocorrido", delírio dos máis novos por contar a
persecución a que están someti,
dos os fumadores de marihuana.

e

Ch~gan

os setenta .

E co punk a consigna da múSica
ao servizo da mensaxe fíxose rui-

mália- as vendas pero tendo en
dosa realidade para os ouvidos.
conta a dobre moral norteameri,
Os membros do emblemático
cana agora a maioria dos discos
grupo Sex Pistols aprenderon a
de rap leven un adesivo de aviso
tocar sobre a marcha; o prioritáaos pais do comido das letras e
rio era berrar. "O grupo fíxose fa ..
que, incluso se graven .versións
moso pola violéncia do seus
"limpas" das cancións para poder
concertos, culminada cunha acseren emitidas na radio.
tuación no 100 Club de Londres. Neste concerto unha rapa,
Individuos e xenialidades
za quedou cega debido a uriha:
rotura de cristais na que estivo
Poderian xerarse unha chea de
implicado Sid Vi~ious". O punk
discusións para dirimir cales son as
xeraria violéncia pesimista na
voces singulares que merecen un
Gran Bretaña de finais dos anos
aparte na história dos movemensetenta, pero tamén música
tos musicais. Unión Libre inclue
combativa, encarnada nos
unha série de artigas e reseñas que
Clash, que se contrapuñan aos
reflexan a pegada de artistas que,
Sex Pistols na atitude política.
nomeadamente, na segunda meta"Pésie a ese distanciamento idede do século XX van marcado os
o léxico non pensemos que os
roteiros da m~ica popular.
Clash eran uns santos. Ainda
que ~non lles
' gustaba automutilarse en
público, ou
.practicaren o
piercing, nos
seus inícios
animaban ao
público a cuspirlles. Asi foi
como Strummer, cantante,
capturando in,
tencionadamente coa boca un regaliií.o,
contraeu a he,
patite", con ta
Santiago Lopo.
Paradoxas da
vida,
cinco
anos despois da
sua separación,
Bob Marley educou aos xóven• branco5
Levis utilizou
do. EE UU nen setenta; a.e-ni Cohen, arriba á aireita,
repreMnta os fondos vencellos entre mú•ico • r11era1ura;
para anunciar
e The Clash dóulle ao punk conticlo político.
os seus pantalóns o tema
E son George Brassens, bohémio
Should I stay or should I go. Coe antimilitarista, Boris Vian, coa
mo indica Lopo, o capitalismo
tortura dominando as suas com,
que combatiron voltou a poñelos de actualidade.
posicións, Leo Ferré, aquel que
comezara como Leo, o anarquista.,
Bob Dylan, cuxas letras son anaE en que momento a indústria
discográfica descubriu as poten,
' lizadas en Estados Unidos como
cialidades do recitado dos adoles- · poesía canónica, Leonard Cocentes negros sobre o gueto, a
hen, tan vencellado ao mundo li. terário e sempre na percura da
droga e a tentación dos cartos rápidos? Sinala Xesús Fraga que ,o
muller ideal, Bob Marley, o xarap nace nun tempo e lugar demaicano que foco "liberais", ou
terminados "debido a unhas consexa de esquerdas, a milleiros de
mozos estadounidenses, e Lou
dicións socieoeconómicas moi
concretas". Inmigrantes e negros
Reed, cantante. e guitarrista qu~
de Brooklyn e o Bronx son ·os
ainda hoxe congrega a milleiros
protagonistas <leste movemento,
de persoas nos seus concertos.
que parirá grupos como Public
Réndese hómenaxe tamén a Billi
Enemy, quen sosteñen que "o rap
Holliday, Janis Joplin, Patti
Smith, Nina Hagen, Jim Morrié a CNN das comunidades negras". Non é de extrañar que,
son e Jimmi Hendrix. •
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Da Negra Sombra ás Voces Ceibes

Para a escritora catalana Teresa Pamies e o poeta portugués
Eugenio de Andrade escoitar
Negra SombJa fo¡ a porta de entrada cara a cultura galega e,
ademais, o ponto de partida
para buscar a Rosalia de Castro. Subliñan André Pociña e
Aurora López que "resulta case
imposíbel atopar alguén en
Galiza que non coñeza a melodía e, con ela, a letra dun poema que, en princípio, non é fá,

cil nen popular". Un poema
deriva en tantas interpretacións e sentimentos como leitores teña; o compositor Xoán
Montes deulle coa sua partitura unha nova releitura ao poema Cando penso que te fuches,
acadando cunha melodia case
monótona que, galegos e non
galegos, graven os versos na
sua memória.

relación entre literatura popular e música através das cantigas de fiada, Maria/ Xesús Nogueira analiza os cantares galegas de Amáncio Frada, e Ana
García Lenza resgata a singularidade de Guillermo dentro das
Voces Ceibes, para resaltar que
a história musidal galega tivo
tamén un momento de esplen,
dor nos anos setenta. Momento que, salvo excepcións como
Luís Emilio Batallán ou Suso

Vaamonde, desfíxose na transición. "A repercusión de Voces
Ceibes foi máis social que ~usi
cal como proba o feito de que
o seu principal méio de difusión fosen os concertos e recitais mentres que as vendas de
discos endexamais fixeron rendíbel a inversión dos produtores", afirma García Lenza. Unha vez máis, música e poesia
uníra.Ilse para ir alá dunha simples percura estética.•

Armando Requeixo desmiuza a
.•••••.••..•...•.••.••••••••...................•.......••..............................•.•••.••••...••..•..•..............•.......•.•.....
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Dos anos nos que as mulleres decidiron ser~ fer
O cámbio de atitude nos 70 na mostra fotográfica ele Garry Winogrand~C-~
Apunta Lola Garrido, comisária
da exposición de Garry Wino,
grand, que se no seu tempo teria
sido tachado de machista, a sua
obra fotográfica vista trinta anos
despois supón un retrato da libe,
ración da muller. Desa muller
que, neste caso, tomou as ruas
Nova York a finais dos 60 e
princípios dos 70, e que decidiu
desfacerse de corsés para disfru,
tar do seu corpo. Sobre como as
ollaba Gary- Winogrand é reve,
ladora amostra Women are b~
tiful (As mulleres son fermosas)

ttac contra
a ditadu.ra
dos mercados

que inaugurou a Universidade
de Santiago o 14 de Febreiro no
Coléxio de Fonseca e que vai
permanecer aberra un mes. Fale,
ciclo en Tijuana en 1984, Wino,
grand protagonizou no Museo
de Arte Moderno de Nova York
diferentes exposicións nos anos
setenta e oitenta, e foi conside,
rado o fotógrafo da época xunto
a Diane Arbus e Lee Friedlender

As protagonistas das imaxes, que
nalgunhas ocasións Winogrand
toma sen ollar polo visor, cami,

Attac contra
a ditadura
di)s mercados

l

4. EUTAMÉN

1. A MAN OOS PAIÑOS

DE RAPAZ
Afonso Eiré

Xerais

2. As RULAS
DE BAKUNIN
Antón Riveiro Coello

Galaxia
f

6"

LAIOVENTO
ENSAIO
Telf. 981 564 767. Fax 34 981572339
. Local na rede: wwwlaiovento.com ·
Hórreo 60. Apartado 1.072 / 15.702 Santiago de Compostela

Con fillos ou sen eles, glamou,
rosas ou sinxelas, observadas ou
simplesmente ensimismaclas, as
mulleres belas aparecen en ma,
nifestacións a favor do aborto,
deitadas na herba de Central
Park lendo un libro ou parolan,
do nunha festa. Chamado por
alguns colegas o "príncipe das
ruas", Garry Winogrand repor,
taxea os cámbios estéticos e de
· atitude que marcaron o movk
mento de liberación da muller
tras o 68. O fotó~o efiffomé,
tese e, con elementos mínimgs,~
construe un mosaico desa trans,
formáción a base de "instantes".

fICCróN
Manuel Rivas

Bemard Cassen,
Liem Hoang,Ngoc e
Pierre,André lmbert
(coordenadores)
EDICIÓNS
a.i6- lr~.M

ñan pola rua con roupa axustada,
sen suxeitador, en vaqueiros ou
minisaia, facendo grupos entre
elas pero, sobre todo con sensa,
ción de estaren desafiando non só
aos homes, senón á sociedade en
xeral. "As mulleres que retrata
son xeralrnente mulleres atracti,
vas, tán femininas como as neo,
feministas actuais, sen embargo,
aquelas mulleres estaban loitando
e non se avergoñaban de decla,
rarse femini~tas. Agora, todas as
que son elas a pesar do outro, grá,
cias a que algunhas loitaron an,
tes, se declaran libres pero non
feministas", sinala Lola Garrido.

3.ÉBORA
X.C. Caneiro

Xerais

FUN COAS VACAS

l. Os CASTROS

Espiral. Maior

GALEGOS
Xulio Carballo Arceo

5. QUEN FAGA VOAR

ANosaTerra

X. Vázquez Pintor
Laiovento

2. DON ELADIO
RODRÍGUEZ
ÜONZÁLEZ
X.C. Lagares

ANosa Terra
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Fantasporto--2001 marca um festival europeu

AN

·. 1

·Cinema de espanto e pavor até 6 de Man;o
o

-0- G. NUNO DE FARIA

i.

le
X<

A pre,abertura da 21 ª edi~ao
do Festival Internacional de
Cinema do Porto, Fantaspor,
to/2001, este ano integrado nas
promoi;5es culturais do Porto,
Cidade Europeia da Cultura,
abriu, no passado Sábado, com
música a propósito e preceito,
ou seja, com urna obra prima:
Sinfonia Fantástica de Berlioz.

su
te

ac
et
Ce

..

4

µe $et?ré- ,
p s,an o' hegaián a
. l'
~·· na da µara matena izar o
r : ptoxecto de Eisetnnan. A
C' faraónica obra multiplica...
: rá a cifra que se <lá de sai-

Na verdade, e de acordo comos
promotores do Festival, nada
melhor, em termos musicais,
que esta opc;ao para urna inicia,
ticva onde o ·fantástico é domi,
nantes, e Hector Berlioz é um
dos grandes compositores ima,
ginativos do século XIX, cujo
romanticismo, corrente estética
d'entao, contém fortes influen,
cías do fantástico.

!
!

da. A pasada semana instalouse a primeira pedra
no monte Gaiás, nun acto
de grande empaque pro,..

pagandí tico. A activida¿
de a partir de agora será
febril. Din que entre tre centos e catrocentos
obreiros traballarán a diá,
: rio no monte durante ca,
E tro anos. Os dados deixan
: claro o empeño do gover,
no de Manuel Fraga no

A interpreta\:ªº e execu\:aO da
obra esteve a cargo da Orques,
tra Nacional do Porto e foi di,
rígida, precisamente, por um
dos maiores especialistas da
obra de Berlioz: o maestro Fre,
derix Chaslan.

proxecto. Anunciaron
que en 18 meses estará re,
matada a Biblioteca e o

O sector competitivo, que é o
essencial do Festival, comec;ou
no passado dia 23 e vai decorrer
até ao próximo día 6 de Mar\:O
-data do encerramento do Fan,
tasporto/2001, que está a deco,
rrer em tres espa9os distintos e a
saber: Rivoli,Teatro Municipal
(2 salas) e Multiplex do Arrábia
Shopping, Gaia.

, ;;
~

:

Da 'militancia'
d'um casal aos caminhos
da Catalunha

produc;ao artística".

A exibi\:ao das produc;oes apre,
sentadas a concurso serao seguí,
das de sess6es abertas ao diálogo
O Fantas é o produto de urna
e reflexao sobre a realidade dos
videoclips, enquanto formas . ' ideia,forc;a de duas pessoas que,
desde muito novos, atiraram,se ás
criativas de tendencias -por ide,
cinematografías corno gato a bofe:
ais- bem capazes de sensibilizar
o Mário Dorminsky, ex,jomalista
grande número de pessoas para
e rosto visível do Festival; e a Be,
urna tipología (o fantástico) ci,
atriz Pacheco Pereira, companhei,
nematográfica, o que, dado o ca,
ra do Mário e, claro ... do Fantas.
racter didáctico,pedagógico da
iniciativa, tern por objectivo a
No ano 78 surge a publica\:ªº Ci,
formac;ao visual de potenciais
nema Novo, de que sao coautores
cultores e admiradores da arte
e que vai ter grande a feitura de
das imagens assassinas.
ciclos temáticos de cinema em
toda a Regiao Norte portuguesa.
"Fantas 2001,Qdisseia das lma,
Mais tarde, e já corn presen~ ga,
gens" é outra área do audiovi,
rantida na cobertura jornalística de
sual recheada de antestresias ab,
distintos festivais europeus, che,
solutas de vários filmes fantásti,
garn ao Festival de Cinema Fantá$,
cos e de terror, inéditos em Por,
tico de Stiges, cerca de Barcelona.
tugal, provenientes do México,
As perspectivas, relativamente a
E.U.A. Coreia, Nova Selandia,
este género de cinema fantástico
Finelandia e Fran\:ª·

Foi com um título <lestes, puxa,
do a prirneira página num jor,
nal diário que, desde logo· e na
prirneira edi\:ao pelo ano de 81,
o Fantas -d.esignac;ao abreviada
do Fantasporto- come\:OU a ter
impacto junto do público.
Na presente edic;ao de 2001, e
pela primeira vez no seu histo,
rial, surge urn concurso de vi,
deoclips fantásticos, q_ue tem
por finalidade "distinguir a es,
tética própria <leste tipo de

estavam, as.sim, encontradas. E que
perspectivas sao essas?

Á partida e para a rnaioría -refere
Mário Dorminsky- o fantástico é
terror sangue e rnonstros. Só que
é rnais: é tudo aquilo que nao é
real, precisamente o seu oposto.
Chegados de Barcelona decidiram
fazer um ciclo <leste cinema fan,
tástico, através de urna mostra de
filmes recentes. Com a selec~ao,
entao conseguida, acertararn na
mouche ... do que iria ser a grande
vaga do cinema popular na área
do fantástico, onde há sempre
qualquer coisa de intressante e de
criativo, que nos permite a redes,
coberta do prazer pelo cinema.
· Tinha nascido o Festival de Cine,
ma Fantástico -Fantasporto- depois
(e sempre o Fantas, agora o Festival
Internacional de Cinema do Porto,
que está aí (aquí Porto) para ver... e
arrepiar.•
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O exemplo de Xosé María Domínguez
O exemplo ven rodado. Tras
lembrar no anterior que aqui pu,
xen, adrede de Xaquín Seijo e a
sua dona, aquil "viaxe rriáis pin,
toresco da miña vida", que fixen
acompañando aos recen casados
en Valencia. Viaxamos a Ala,
cant, onde os noivos consuma,
ron, aquela noite, o seu enlace,
e seguimos a Murcia. Cidade na
que nos esperaba outra pa_rella
de recén casados, a cuxa boda
pensábamos asistir Seijo e rnáis
eu, cando saimos de permiso
dende o Escorial, naquela pri,
mavera béliéa do 37. Pero a sú,
bita chegada de Concha Castro,
viejo, fixo que a asistencia a seu
propio casamento nos impedise
ser testigos da de Xosé Mª Do,
mínguez e Agustina Martínez
Castroverde.

tratar da presencia hernerográfi,
ca do galego na zona república,
na. Di Claudio R. Fer:
"A presencia comunista no
exército republicano motivuu
que moita da prensa militar res,
pondese a tal influencia política,
como· é o caso do voceiro Estí,
mulo"; primeiro da artillería da
III División e logo da do VI
Corpo do Exército indicando
Claudio a procedencia daqueles.
artilleiros da FETE; se ben al,
gúns xa sairan ao frente na Co,
lurnna Mangada; meses antes de
que outros alistáramos no bata,
llón Felix Barzana. Entre estos o
que asinaba en Estímulo como El
sargento Levi e tamén coma Rai,
mundo Lozano e Borobó. Alí em,
pecei firmando así, nun ardgo
titulado escuetamente Rusia.

C

ando escribía o Sargento
Levi, o 24,y,1937, en Estí,
mulo, o seu artigo titulado
Cultura y Amor, no que trataba

do fenómeno tan repetido dos
matrimonios de guerra, coido
que non me referín concreta,
mente a tales paisáns e compa,
ñeiros de armas, pero quizaves
me pasaran pola maxinación.

Estación de Comes onde Che Mari Domínguez, Borobó e Mario Granel! estiveron
xuntos por derradeira vez.

Topamos a Agustina e a Che
Mari disfrutando da sua lua de
mel nun hotel murciano. Leen,
do ela Los Bu.ddenbrook, e il La
montaña mágica. Ambas novelas
de Thomas Mann, recén tradu,
ciclas ao español. Era unha pare,
lla rnoi intelectual. Igual que
Manuel García Pelayo e Merce,
des Pimentel, coñecéranse (co,
ma apuntei xa no exemplo que
aquí pusen do inxel politólogo)
nos encontros, promovidos por
D. Xan López Suárez, Xan de
Forcadas, na sua casa do olivar
de Castillejos, dos estudantes
galegos das Residencias do Pinar
e a de Señoritas.

O cisne mindoniense adicoulle
a penúltima do seu primeiro li,
bro a Xosé Mª Dom.ínguez; na,
quela que empeza:

• 0 CHE MARI DE COMPOSTELA.. Che Mari era o nome fa,
miliar que lle daban a Xo é M
Domfnguez García os seus con,
discípulos da Facultade de De,
reito, de Santiago, nos últimos
cursos de Monarquía e primeiros
da República. Era entonces un
dos estudantes compostelanos ,
de maior distinción, pola sua fi,
nura intelectual, posición eco,
nómica e mentalidade revolu,
cionaria. Pillo único dunha
acaudalada viuva viguesa, podía
permitirse un estilo de vida se,
mellante ao dos catedráticos
mozos recén incorporados. a
Universidade. Foi pois un dos
podentes alumnos que alterna,
ban con eles na gran tertulia do
Café Español, xunto cos extra,
ordinarios talentos que transcu,
rrían por Santiago.
Así coñeceu Che Mari a García
Lorca, J iménez de Asúa, Caste. lao, Otero Pedrayo, etc. e foi o
discípulo predilecto de Recaséns
Siches e de · García Labella. Era
un dos brilantes membros da,
quela elite da FUE que seguirían
figurando ata o final do século, e
inda agora no XXI, na cume das
letras, das artes e da política:
García Sabell, Carballo alero,
Luis Seoane, Del Riego, Álvaro

Cunqueiro ... os nomes de casi
todos aparecen nas adicatorias
de decenove cantigas da primei,
ra edición de de Mar ao norde.

Adok.scencia de aramios
quixo ter,
Mollóu os ollos na risa
pra ben ver.
Encetaba así Che Mari a ter un
norne sonado nas letras do país,
que nunca chegaría a cultivar;
absorbido polo seu quefacer uní,
versitario primordialmente, e le,
vado despois por un destino ad,
verso. Negativa consecuencia
das suas ideas políticas; rnanifes,
tadas tan axiña, que foi desterra,
do de Santiago, pola sua partid,
pación nas loitas estudiantís que
tanto contribuiron a traer a Re,
pública.
nda recordo a Che Mari, fa,
lando con Mario Granell, xa
daquela trotskista, na estación
de Comes, mentras esperaba ao
tren que o levaría ao desterro ...
de Vigo. Mario era dende neno
amigo rneu e presentoume ao
que podia ser entón o estudante
máis querido da Universidade, e
polo- que sentía eu unha calada
admiración.

I

• NA RESIDENCIA E NO

FREN"

TE. Non volvín a ter trato con

Xosé María Dcimínguez, ata que
uns anos despois tiven a ledi~ia
de encontralo na célebre Resi,
dencia de Estudiantes, do Pinar.
Onde moraba, dende que se fora
a facer o Doctoraddo á Univer,
sidade Central; e ser deseguida
nela axudante de Recaséns Si,
ches e de Femando de los Rios,
nas súas Cátedras de Filosofía do
Dereito e Dereito Público.
Acolleurne Che Mari coa sua
sorrinte bondade; coma ' se fose
eu rapaz recén fuxido da terra
natal e facciosa, que chegara sen
relacións nengunhas ao semiiso,

lado Madrid de guerra. Foi du,
rante as semáns da Residencia, e
os primeiros meses do frente que
pasamos xuntos, coma un irrnán
maior que velase política e mili,
tarmente dun rapazolb saído· de
nai. Os nosos apelidos eran
idénticos, anque en orden inver,
so, e dadas as circunstancias se,
mellantes das nosas vidas naquel
período bélico, parecía doado
que unha persoa de tanto talen,
to, coma Montero Díaz, chegara
a confundimos.
Mais, o destino separounos. O
destino, gañado en limpa oposi,
ción por Xosé Mª Domínguez,
de Presidente dun Tribunal Per,
rnanente do Corpo do Exército.
A institución xurídico,castrense
criada pra poñer coto á xustiza
pala man, na zona roja. Ata en,
tón o pacífico profesor de Derei,
to, compartida con nós a vida
regalada dun posto avanzado no
sector de Villaverde; a espeluz,
nante trincheira do bairro de
Usera; o tronar da batería da I
Internacional. Asendereada
existencia que se detuvo hastra
a batalla de Brunete, cando nos
asentamos na Comandancia de
Artillería do Escorial, sita no
chalet de Abantos, alcumado
burlonamente Estímulo; isto é: o
nome do órgano da nosa unida,
de militar.

• A

IDEOLOXIA DE 'EsTIMU..
LO'. Naquela sentada na que

asesorei aó Maior Seijo, quedara
rtorneado José María tenente xe,
fe das oficinas da Comandancia,
e que lle permiteu colaborar así,
dua e lúcidamente en Estímulo,
mostrando seu pensamento so,
dalista, que era tamén o do fun,
dador e director do periódico,
Juan Francisco Aguado, cornisa,
rio político da nosa Artillería.

A

proveito a ocasión pra re,
parar un leve despiste de
Claudio Rodríguez Fer, no
seu estupendo libro sobre A li,

teratura galega durante a Guerra
civil. ~ despiste consisteu en in,
cluir a Estímulo entre a prensa
de inspiración comunista, ao

Miro Villar
'O ensino dá

.
.'
as costas
a,, poes-la

Males de cabeza de Fran Alonso,
o teatro de Baudelaire en edición
de Xesus González Gómez e, en
poesia, a antoloxia de poetas bas,
cos que publicou Letras de cal.

Que recomenda ler.?
ero eu seguía sendo, nas
innumerables fichas que
Todo Xosé luís Méndez Ferrin,
cubríamos, do VIR, o par,
a poesia, a narrativa e o teatro,
tido compostelán de Xoán Xesús
ºporque é a nosa literatura máis
e de Pasín. E estaba o meu pen,
exportábel, ainda que non o se,
.samento rnoito rnáis próximo ao
xa de feito, e o que-mellor expli,
·socialista de Aguado e Domín,
ca o país. Tarnén o teatro de
guez, que tanto resaltaba en Es,
Manuel Lourerizo e de Roberto
· tímulo, que dos camaradas que
Vidal Bolaño.
militaban nas stalinizadas Xu,
·ventudes Socialistas Unificadas.
Por que publica o conto en verO que non impedía que os gale,
so Carlota, a mamwta?
gos que redactábamos o voceiro,
marcásemos alí a impronta de
Significa saldar unha conta pen,
nosa identidade, coma reflexa
dente que tiña conmigo mesmo.
C.R. Fer: "En canto á segunda
época de Estímulo, compré dicir , Na nosa língua apenas hai poesia
para os primeiros leitores, salvan-.
que nela se publican cartas a
do as criacións xa clásicas de Ma,
Galicia, en castelán, acompaña,
nuel Maria e Bemardino Graña
·das por tres debuxos de Caste,
o_u, entre os novos, de Glória
lao".
Sánchez, pero non ternos un aba,
no suficiente de textos, en espe,
• EXILIADO EN EUROPA. Xo,
cial tendo en conta. a riqueza da
sé Mª Domfnguez foi tragado
nosa literatura infantil e xuvenil.
polas fauces do olvido. A iso
Carlota, a marmota . é un conto
contribuiu, sen dúbida, que o
seu exilio non foi americano, . en verso nese sentido, é unha
man.eira de mostrar ~amén que as
coma o da maioría dos seus ve,
fronteiras son difíciles de definir.
llos amigos de Santiago. Perdin
a relación con todos eles, na sua
Moi rimado.
loga estancia en Roma como al,
to funcionario da FAO; a axen,
Porque musicalidade .permite
cia de Agricultura e Alimenta,
xogar ao tempo que se le e, nos
· ción da ONU, que dirixiu Ta,
primeit0s leitores é bon que o
fall. E perdeuse pra Galicia un
achegamento ao hbro sexa con di,
dos homes de máis alto nível in,
versión.
Toda a linguaxe infantil é
telectual daquela xeración dos
de repetición e por iso o texto ri,
Álvaros. Parece inconcebible
mado está máis próximo a esas
que non deixara escrita algunha
idades. Por outra banda, eu aban,
obra na que repousara o seu sa,
deiro unha corrente de neoclasi,
ber no Dereito Natural ·e no Po,
cismo na que a rima é iplportante
lítico.
.
e non ia deixar ·de facelo' cando
escrebo para os máis cativos. . .
Nada dixp dela, canto vintetan,
tos ~nos despois de perdelo de
O ensino achega aos .nenos á
vista, aparecéu Xosé María Do,
poesia?
mínguez a visitarme na Noite os,
cura. Acompañeino nun recorrí,
De ningunha maneira, e, por iso,
do polo novo campus da Resi,
tamén quixen oferecer unha fe,
dencia (a santiaguesa, creada
rramenta para ese xogo que está
por Cadarso), ·e despois á Rosa,
por facer na nosa sociedade. O
leda, pra saudar a García Sabell.
ensino está de costas á poesía,
Non lle quixen preguntar por
pero noR só nas idades máis no,
Agustina, porque sospeitaba que
vas senón en todos os currículos
aquela garrida moza murciana,
escolares, incluido o da própda
fóraselle das rnans. E acÓrdeime
Faculdade de Filoloxia. Contra o
. dos últimos versos da c9mposi,
que acontece noutros centros,
ción nº 18 de Mar ao norde:
aquí nori se criou ainda unha
Cátedra de Poesía. Introducir a
Adolescente de aramios
poesia no ensino seria tamén
foi ruar.
unha maneira de facer _leit9res
Volvéu co sano perdido
para este xénero.+
e un mirar.

P

e,

a

Mirar de luar.
Par el chorar!•

Poeta. Cee, 1965.
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Festa da Vincha
Agora no Antroido, por se
foran poucas, aparece unha
nova festa: a 1 Festa da V Íncha.
E que é a vincha? Un doce,
mestura cie pan, ovos, leite,
zucre e manteiga, que en

ocasións leva uvas pasas e anís,
e que se introduce na vincha
dun porco para logo cocela
nunha pota con auga. O 24 de
Febreiro, desde as 17 horas na
Praza da lgrexa en Cerdedo. +

N

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •
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Allari:

Folc e rock en Arzua

• EXPOSICIÓNS

Gabriel
Encinar e
o grupo

A exaltación do queixo acada o seu
ponto roáis quente con este festival
que se vai celebrar o Sábado 3 e o
Domingo 4. Na primeira xomada
os concertos de Wetbackers, La
Vacazul e Telephunken; ao día seguinte ás 19:30 h. Xosé Manuel
Budiño e ás 21 h. Luar na Lubre.
De balde na Praza da vila. Los Enemigos e Ska-P tocarán tamén o
Domingo no Campo da Fei'ra a par-

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

pontevedrés
Dismal
tocan esta
fin de
semana no
Mardigros
claCORUÑA.

VARELA
Mostra as suas pinturas na

Fábrica.

Ar.tebeo
•TEATRO
TRES NO BAMBÁN
Cenificada por Espello
Cóncavo o Venres 23 no

Audit6rio Municipal.

O Barco
• EXPOSICIÓl';IS
EDUAROO BAHAMONDE
Ten unha mostra na sala de
exposicións de Caixanova.

•TEATRO
A LONGA AGONIA
DAS CENTOLAS .
Levada a cena por Teatro da
Lua, podemos ve-la o Venres 2 na Casa da Cultura.

Cerdedo

Burela

FESTA DA VINCHA
Organizada pola asociación
de mulleres ''Espadelas" para
o Sábado 24 a partir das 17
h. na Praza da lgrexa. Co
gallo das festas do antroido
e co ánimo de recuperar o
costume da vincha, doce
próprio destas datas consistente nunha mestura de
pan, ovos, azucre, manteiga,
uvas pasas e anís, que se introduce na vincha do parco
para cocela. Ademais, haberá concurso de vinchas,
mostra de cerámica de Niñodáguia, actuacións musicais, venda e degustación de
doces e mostra dos trebellos
próprios dos labores do liño.

• EXPOSICIÓNS
CERTAME
NOVOS CRIADORES
Mostra que poderemos ver
na galería Burela.

Cambad.o s·
• EXPOSICIÓNS
MARCOS MIGUES
Fotografías sobre o Via Crucis
de Meis, até o Sábado 24, no
centro comarcal Expo .Salnés.
FORMS OF THOUGHT
Estará exposta, até o 1 de
Marzo, na galería Borrón 4.

Otelo
\ .

média romántica da man
de Teatro do Morcego que
poderemos ver o Venres 23
na Casa da Cultura.

Produccións Librescena leva ás táboas
esta obra de Shakespeare en SANTIAGO no Principal este Xoves 22;. en RIBADEO o Domingo 25 no Auditório
Municipal; e en VIG(> o Venres 3 e Sá-.
hado 4, no C.C. Cai . nooa.+

Cambre
• EXPOSICIÓNS
CERTAMEDE
FOTOGRAFIA KsAOO
As obras participantes na
·IIl edición.encentran-se na

Biblioteca Municipal.

Celanova
AB
CAROSA.
ÜS PRATAS
Lonx do amor do pai, do
espo , namorada de Margan, inalmente doncelá
nen p
un nen para o outro, por que Neptuno converte-a en serea: a Branca··
Rosa serea do mar azul. Co-

•MÚSICA
CANTARES DE CEGO
11 edición deste concurso no
que se concede o prémio .
Paco Pixiñas, ao que podemos asistir en vivo o Sábado
24 ás 20 h. na Praza Maiar.

•ACTOS

A-Coru.ñ a
•CINEMA

SÁHARA
O CGAI, en colaboración
coa Asociación Galega de
Axuda ao Sáhara, prox~ta
este ciclo no que poderema;

ollar, o Venres 23, LOs baules del retorno (España,
1994), dirixida por Pilar Miró, na que Nayat, unha nena, fantasea vendo nas dunas
do deserto as ondas dun mar
que nunca coñeceu. Marián,
moza saharauita estudante
en Paris, regresa á sua vila e
estabelece un forte vinculo
afectivo aoa pequena Nayat.
E o Sábado 24, Lalia (España, 1999) de Sílvia Munt
que ganou o Goya 2000 ao

mellar documental; desde
unha "khelma" (tenda de
pel) dun campo de refuxiados de Alxéria, unha nena
saharauita náITanos a visión
idealizada do seu país. E por
outra banda o ciclo de Oencia ficción europea no que
se van proxectar, o Xoves
22, Solaris (Andrei Tarkovski. URSS, 1972); a misión Solaris estabeleceu unha base nun planeta onde
hai indícios de vida intelixente. Tras a misteriosa desaparición dun dos científicos da base, o psiquiatra Kelvin substitue-o; pero non
tarda moito en dar-se canta
de que as causas son extranas. O Mércores 28, Gandahar (René Laloux, Franza
1987); Gandahar é un mtindo belo, tranquilo, pero é
atacado por uns extranos seres que converten os se1:15 habitantes en pedra. O filio da
raiña, Sylvain, é enviado
xunto á sua compañeira
Arielle para tratar de salvar
Gandahar. Máis información
na http://www.cgai.org

• CONFERÉNCIAS
FRANCISCO DE GOYA
Ciclo organizado pola Fun~
dación Barrié en colaboración coa Fundación Amigos
do Museu do Prado, que pretende analisar a traxectória
desta importante figura da
história da arte. F.ste Xoves
22, As pinturas negras, das
que falará Alfonso E. Pérez
Sánchez; e o Xoves l, A
condesa de Chinchón, da
man de Miguel Artola ás
20 h. na Fundación Barrié.

tir das 23 h. Por outra parte a asociación culrural Ánxel Casal organiza de xeito graOJito, para o Luns 26,
unha festa fufantil de antroido, no
Parque da Fraga do Rei, onde, de
11 a 1 e de 17 a 19:30~ haberá obradoiros de casiñas de cartón, pinrura
e decoración, ademais de xog~ populares; o Mércores de Cinza, dia
28, será a queima do Antroido na
Carballeira da Fraga do Rei. +

• EXPOSICIÓN$

nares Rivas 49), na que pode-

MATALOBOS
Ten unha mostra titulada A

ma das suas criacións humorísticas dos últimos 25 anos.

mos contemplar unha

Perversión do Espectáculo /
Fábricas, na que mostra o
seu profundo coñecimentd
do debuxo e a infografia,
unido a unha longa experiéncia no terreo da ilustración e do cartelismo. Investiga a sua realidade máis próxima e cotiá incorporando o
mundo das máquinas e dos
xomais ás suas criacións.
Até o 27, na biblioteca municipal M. González Garcés.
TERESA BRUTCHER
Até o Vemes 9 na galería
Arte Imagen poderernos ver
unha mostra da sua obra.
LAURA BERGANTIÑOS
Mosrra as suas pinturas no
Casino do Atántico até o
Mércores 28.
EsPAZO E NATUREZA
As obras de Emilia Salgueiro están na galería Pardo Bazán, até o 2 de Marzo.

Os RENovADORES
A colección de arte de
Caixa Galicia estará na Sala
de Exposición desta fundación até o 15 de Abril
EsPAZO E NATUREZA
As obras de Emilia Salgueiro están na galería Par-

escol-

ARTE ROMÁNICA NA
GALIZA E PORTUGAL
Dentro da colaboración entre
a Fwulación Banié e a Fundación Calnu.ste Gu1benkian de

Lisboa, pcx:leremos contemplar, na sede da f undaci6n
Barrié até o 20 de Maio, esta
interesante mosc:ra sobre o románico, que tivo un estraor•
dinário desenvolvimento,
tanto no naso pafs como no
viciño, dando un conxunto
escepcional de construcións,
esculturas, manuscritoo iluminada5 e pezas de orfebrería. se
ben, a disparidade do contexto no que se produce o asentamento e difusión explica a

diversidade de manifestaci.óra
e a distinta evolución.

As BÁOOAS IES. Pmlo_
· ... na pinrura española do Século de Ouro, no Museu de
Belas Artes (Zalaeta s/n), série de c:adro5 coa iconografia
das ~ de S. Pedro des-pois de negar a Xesus. Entre
out:ras, pódense contemplar
obra.5 de Luis de Morales, El
Greco, José de Ribera, Francisco Callantes, Diego Velázquez, Banolomé E. Murillo e algun anónimo flamenco. Ate o ~mingo 25.

do Bazán.

•MÚSICA

CALROS SILV AR
O naso c.olaborador ten unha

~is

DISMAL

de terse falado moito
mcmra, até finais de mes, tiru- . e ben destes pontevedreses,
sobre todo internacionallada Botandail Humor na sede
ment.e, non acabaron de coada AC. Ale.xandre B6wda (Lillar aqui. Presentan agora un
novo proxecto Make your
mind up (13 temas e pista de
cd-rom) no Mardigras (Travesa da T arre 8) o Venres 23
ás 22 h; e Gabriel Encinar,
admirador da beleza cotiá da
vida, nacido monfortino e
cqruñés adoptivo, estará nesta mesma sala coa guitarra e a
voz, o Sábado 24 ás 23. Máis
infonnación na ruw://mardigras.8k.com.

Cuntis
• EXPOSICIÓNS

A CULTURA r-:AC"1'"D•~
A través dos c tras da redonda é unha m tia", organizada por Amig s dos Castros~ da que podcrremos dis·
frutar, na Casa dla Cultura,
durante Febreir~ e Marzo.

• EXPOSICIÓ
T AUROM.&QUt. E
PROVERBIOS
Estas séries de
vuras de
Goya poderán ser contempla-

PONTEVEDR.A

•ACTOS
• • • • • • • • • • • • •

Orquestta que tocará, dirixida por Donatas Kackus, no CARBALLIÑO o
Mércores 21 no Autlitório Municipal; e o
Xoves 22 na RuA no e.e. Avenida.•

das na sala de exposicións

Caixanova até o Domingo 25.

Ferrol

NOITES ABERTAS
Lecer alternativo para as
~ noites da mocidade. O
Venres 2f° na Casa da Luz
i1Ust:raci6n e banda deseñada, e guitarra; e o Venres 2 e
o Sábado 3 música tradicional. No Coléxio Froebe1 o
Vemes 2, bailes para persoas minusválidas, bailes ttadicionais, e danzas do mundo. No centro sócio-cultural
Sar Lucia o Venres 2, cerámica criativa, e iniciación á
fotografia. No pavillón multiusa; da Xu:nqucira, o Venres 2, aeróbic, e 3x3 baloncesto; o Sábado 3, defensa
persoal, e tai chí chuan. No

local da A.V. Pantemuiños,

• CONFERÉNCIAS

Os NOSOS BAIRROS
Ciclo de mesas redondas
onde se falará, nesta ocasión, das infraestruturas de
Sánchez Aguilera; no Ateneu este Xoves 22, ás 20:30.

NUUA DIEs SINEllNFA

Tírulo da mostra-de António sahra sita na Funddaón.
Caixa Gabcia. onde a p<xre"mos ollar até o 15 de AbrilJUAN VALCÁRCEL
Mostra itinerante que, podemos coñecer-na "Sala
Teucro até o Mércmes-2ª:

o Venres_2, expresión dramática; e o Sábado 3, gaita.
E na cociña do ConmltD-de

San Fraricisco, trit=ti.llas e re-voltos. Máis información
no telf. 986 804 336,-ou.
www.noitesabertas.com.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

ROOOLFO HALFFTER
A bicw.fu deste compositor
(1900-1987) narrada de xeito autobiográfico en trece paneis, con texto e

iconografia,

con motivo do centemário
do seu nacimento. Dificilment:e ate.paremos na história da música española e mexicana recente unha obra
ran versátil, coerente e chea
&: interese como a deste músico, exiliado a México ao remate da guerra, e un 00; fun-

dadores de &liciones Mexicanas de Música. Na galeria Sargalelos até o 3 de Abril

Unhavespa,
de Jorge
Cabezas
que expón
na galeria

Sa,..,Jelos
ele FERROl.

pAlABRAS PARA UN PAÍS
Da editorial Galaxia, organizada con motivo do seu 50
aniversário, na que se recoIlen todo tipo de documentos relacionados co pasado e
presente da editorial, que
permiten tamén botar unha
ollada á evolución da socie- dade e cultura galega nesres
últimos 50 anos. Fotografias,
cartas, informes da censura,
cartaces, libros ... oferecennos wilia visión desta época;
durante as tres primeiras semanas de Mano.

XEOGRAFIA
DE HORIZONTES
Baixo este nome acolle o
&pazo para a arte de Caja
Madrid (Pr. Sta Maria s}n) a
obra de Emilia Gu:imet'.áns
até o Domingo 4 de Mano.

IGNACIO CABAil.D
Expón as suas pin.tlmls na
galeria Anexo baixo o-tirulo
de Habitar una transparencia, -do Vemes 2 de Matroaté o 2 de Abril. Se a obra
anterior de Caballo podía

auditório municipal Torrente Ballester, este Xoves 22.

Contm para todo o ano

TEATRO INFANTIL
Sesión para crianzas o Venres 23 no Ateneu ás 17 h.

Teatro Buratini apresenta esta obra e

A Gudiña

máis O

p~o

de papel, o Xoves 22

n

AMEs ás 10:30 h. no CEIP Bispo Gue·
rra C. d Bertamiráns; en COMPOSTELA estarán est mesmo dia ás 15:30
h . no coléxio La Salle . •

MIRADAS VIRXES
Baixo este tCtulo Vicente
Blanco amosa a sua obra
no C.C. Torrente Ballester
até o Domingo 25.
ALFREDO PRAoos
Mostra de pinrura que estará aberta até o Martes 2 7,

• EXPOSICIÓNS
BoNECAS
De M. Bingas, poderemo·
las ver na Casa da Viuva.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
SEÑOR JOSÉ
Esculturas en madeira na
sala Bacabú até o Xoves 1
de Marzo.

noAteneu.

Un ha
mo1tra cla1
esculturas
en macleira
clo señor
José
podemolas
ver na

galeria

Bacabú
deWGO

JORGE CABEZAS
Este xove galego, considerado como pintor de culto,
provén do circuito conttacultural: a noite, os pubs,
os lugares alternativos, até
que o descubriron e leva·
ron ao mundo "oficial" da
pintura. Agora é considerado unha das máis firmes
promesas da arte contemporánea. Na galeria Sargadelos até o Mércores 28.
DANIELRIO
Mostra retrospectiva 19902000 de escultura que estará no C. C. Torrente Ballester até o Mércores 28.

•TEATRO
-COMPAÑIA
Da man de Galeria Cia. de
Teatro vai ser cenificada no

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

ÜSVALOO MATAMORIB
Mostra de gravados na sala

TERESA BRUTCHER
Colga as suas pinturas n;galeria Nova Rua Arte.
TEMPORAIS
Pinturas de Sebas Anllo,
que poderemos coñecer até
o 20 de Febreiro na galeria
Clérigos.

•TEATRO

l.L ANDUJAR
MATALOBOS
Mostra que podemos visitar na Biblioteca Pública.

Es::mA5 I:EMA:mIMONIO

De l. Bergman, e-\:!enres L;
pola compañia..Magüi Mk
ra-J.L. Pellicena,no auditório municipal Gustavo
Freire. I-lumon.:ies-ta histé·
ANDRÉ SANTEIRO
ria dunha paretta que, tras
Poderemos contell_!Plar os seus
gravados na sala Aguatinta. · o divá"rcio, pele-xas, ~tras -='~--------___;,
de paixón, volven..irr.eme•CINEMA
diabelmente a atopar-se.
MAQUIEIRA
O seu legado bibliográfico
- NACIONAL 7
está exposto no Coléxio de _

Ourense

Arquitectos.
AGASALLOS
Produtos artesanais coma
cestas, alafaias, coiro, cartón, tapices, tallas en madeira, roupa. .. até o 28 de
Febreiro no Centro de Artesania e Deseño. · '

•_EXPOSICIÓ.NS~

Os PELOS

Fillon é.-uriha verba xermáni--

.

• EXPOSICIÓNS - - ~

ca que indica quepode azoutar, felón e felonía vin~úlan

se coa rebelióñ~do vasalo
cont:ra 9 -~ño~ fe'!.clal~ero .

Augatinta, até o Mércores 28.
CERTAME
ARTES PLÁSTICAS
As obras deste concurso,
que leva por nome o de Cidade de Lugo, podemo-las
ver no Círculo das Artes.

Os OUTROS

BAIRROS
Mostra de fotografias feitas
por prostirutas, até o Mércores 28, na galeria Sargadelos.

X

FESTIVAL DE JAZZ
Este é o tílulo da móstra fotográfica de Pepe Álvarez e
X. Reigosa que está no Clavicémbalo até finais de mes.

fore the iceberg-e at=re:;,.Pasado.
,.
f).o Plii-ya-Clul5 da Có..- - enrriba dun cenárlo galego por
Ano no que tamén-gravaron o
derracleíra vez co gallo do 3 2
RVI'rA este Veiires -z3apartir
aniversário do selo barcelonés
concerto de Fefüe_im__en 5eatle
das 0:30 h. e 0 Sábado 24 no
Houston Party. Formado e1,1 co título In case you didn't teel liIguana Club de VIGO a partir
1986 en Seatle, publicaron Fcilke plugging in. A prqpnsta de
das 0:0 horas. A compra anteciture no 88, Dear 23 no 90, ProsHouston Parr:y de retinfue.Cfe nopada de entradas (2.000 pta) xa
ting on the Beater no 93_, Amazing
vo é aceptada surprendentese pode realizar a traves do telf.
Disgrace no 96, até o último Sumente e asi xurdirá un novo dis610 820 479; tendas Tipo; Nocess, tras o que Kenneth String- - co Nice cheekborres:=-and....Ph.D, á
ni's e Portobello na Coruña; OC
venda coincidindo coil:-esta xifelow e Johnattan Auer, almas
e Gong en Santiago; e Elepé, A
do grupo, deciden encetar cara. Abrirán os conceitoS. Free
Colima e Diskópolis en Vigo.
rreiras en solitário, mais o selo
Serena, xove formación viguesa,
The Posies, QrQ.balmente o gi:ucun minicd, Mateo os-haircut, e
catalán propónlles gravar a xira
po máis representativo do p0un directo prometedor.-+
europea do 98 e xurde Alive bewer-pop estadounidense, porase

Estarán
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bala, interpretando obras
de Schuman, Listz, Faure e
Falla, no teatro Principal o
Venres 23 ás 20:30 h.

Convocatória.s ·
Il CONCURSO RECONQUISTA

N
N

•TEATRO

DE NARRACIONS
Convocado polo Instituto de Estudos Vi, gueses coa colaboración do Círculo Mercantil, no que poderá participar calquer
persoa"segundo as categorías: até os 14
anos cumpridos; desde os 15 até os 18; e
desde os 19 en diante. O trabailo consistirá nun canto ou narración no que apareza algun feíto histórico de Vigo, personaxe relevante da cidade, monumento,
edfficio, lenda, etc ... polo que terá que
haber ficción e realidade mesturados¡
non deberá ter menos de catro follas escritas a man por tmha só cara, con letra
normal e poderán levar algunha ilustración persoal de se desexar. Os cantos
apresentarán-se nun sobre no que se indique "Para o lI Concurso Reconquista
de Narracións", asinados cun lema ·OU
pseudónimo e virán acompañados doutro sobre pecho, co lema ou pseudónimo
por fara, e que conteña o nome, endere-

A

VIDAÉSOÑO
Baseada nos textos de C"'aiderón do mesmo nome, será cenificada por Sarabela
Teatro no' Principal desde o
Luns 26 ao Venres 2.

Ponteareas
• EXPOSICIÓN$
lMAXES DE CASTELAO
Estará no Pazo da Música
até o 18 de Marzo.

APóvoadoC~

•

• EXPOSICIÓNS
ALFONSO CoSTA
Ten unha mostta no Museu Valle- Inclán que estará •
aberta até o 4 de Marzo.

ro e idade do autor. Os traballos mandarán-se ao Círculo Mercantil en Príncipe
44 ~m ao Instituto de Estudos Vigueses,
Fundación,~ de Compostela 22, baixo, até o ·18 de Abril. Os prémios van
. das 20.000 pta. ás 50.000 segundo a categoria e pasto acadado;ademais de dous
prémios especiais, sen ter en conta as
idades, de 30.000 pta. e 20.000 para o
t:taballo que o xúri considere m3.is orixinal e meritório e obra dun sócio do Mercantil, cónxuxe ou fillo. Máis información no telf. 986 221 801.

XI CERTAME DE POESIA
ROSALIA DE CASTRO
Poderán participar todas as persoas que
o desexen cun só poemário, inédito,
non fose apresentado a outros cenames
(durante a presente convocat6ria), nen
fose premiado. A obra, en galega ou
castelá, cunha extensión non inferior a
300 versos nen supet.for a 600, apresenO teatro Galán

de SANTIAGO
acolle a Vlll
ecfición ele pezas
curtas teatrais

San Sadurniño

galegas o Venres

23 e Sábado 24.

• EXPOSICIÓNS

7 MIRADAS 7
Mostra de pintura e gravuras no Centro Sóciocultural.
•TEATRO

Os PAPALAGUI
Mercede ao Teatro do
Aquí podemos ver cenificada esta obra o Venres 2
no Centro S6ciocultural.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
PEDRO MUIÑO
Este recofiecido surrealista
galega mostra unha trintena de obras, recentes e de
grande formato, na Funda-

ción E. Grane U.

WoMEN ARE BEAUTIFUL
Mo.5tra fotográfica, adicada á
beleza das mulleres, do neo iorq u ino Garry Winogrand que podemos contemplar no Salón Artesonado de
Fonseca até o 14 de Mario.
}OSEBA FRANCO
Colga as suas últimas pinturas na galeria José Lorenzo.
BEAREY

As suas pinturas poden ser
olladas na Casa da Parra
até o Venres 9.

.

acorrerla se reciclásemos todo este acervo visual e o
convertísemos en material
.para a criación artística?

mo converte o séu persoal
xeito de ollar nun mundo
máxico e suxestivo.

HOMENAXEA

Até o 25 de Febreiro podemos

GARAXE
MANUEL

Luís ACUÑA

Comemorativa do centenário do nacimento do autor
do poemário Ftrgoas e q~e
poderemos contemplar no
Museu do Povo Galego até o
3 de Marzo. Nela están sinaturas como Colmeiro, Faíl,

de, Feroández Mazas, Laxeiro, Nóvoa, Prego, Seoane...

até vintecatro pintores e escultores relevantes na arte
ELLOS NO SON
contemporánea galega. M.L
VISIBLES EN ESTE LADO
Acufia naceu en Outubro de
DEL CIELO
1899 en Sobrado de Trives,
Foto-instalación de Roberto· mestre de profisión, militou
Hemández que pode~os
na lnnandade Galeguista e
cofiecer na NASA até finais
logo no PG; colaborador de
de mes. A diário convivimos
numerosas publicacións, foi
con multitude de criacións
depurado en 1941 do carpo
visuais que d~tan dunha
de maxistério, exercendo a
vida efémera. Este océano . docéncia privada até 1966,
visual medrou até chegar a se en que foi reabilitado; partiapropriar por completo do
cipou na fundación de Galanoso hábitat. Os médios de
xia en 1950 e finou en Oucomunicación convertenrense en Agosto do 75. ·
nos en consumidores insaciábeis de imaxes -ao servizo de
MAURO TRASTOY
distintos intereseses. Que
Mostra pictórica baixo o tí-

~

Cinema galego
Poderemos ver, entre o Venres 23 e o
Domingo 25, na CORUÑA, no cinema
Los Rosales a fita Sabes que te quero; en
LUGO, no cinema Yelmo, proxectará-se
. Sen nwtivo aparente; en ÜURENSE no
Novocine, Unha luz acendida; en
PONTEVEDRA, nos Multicines ABC,
poderemos ver a fita O Matachín; no cf...
nema Goya, en FERROL proxectará-se
lsolina do Courel; no Valle lndán de
SANTIAGO, Coruña imposíbel; e no
cinema.Centro de VIGO, Cuba libre.•

V ARI CARAMÉS
O CGAC presenta ;unha
mostra deste fotógrafo galega, até o 15 de Abril, no
que poderemos aprezar co-

ÜALIZA DI.XITAL
Até o ano 2004, poderemos cofiecer esta mostra
no mosteiro de San Marti- .
fio Pinário.

1.

Mostra colectiva na galeria
SCQ, até o Venres 23.

•MOSICA
MDR + SKARNIO +
BETAGARRI
Este Xoves 22 ás 21:30 na
NASA. O selo independente
vigués SOns de Luita convoca
a estas tres bandas para manter alto o pavillón dos sons
máis duros e comprometidos.
Letras que se utilizan como
·veículos da denúncia contra
a inxustiza e o sistema, demostrando moi~ ganas de
dicer causas en vm alta, e un
co1lage musical que combina
a poténcia do punk e o hardcore cos ritmos máis cantaxiosos do reggae ou ska. ·
PROJECTO NINGUÉM.
BALL CANICAS
Son galego en directo do que
poderemos desfrutar o Venres 23 ás 22 h. na Nasa. lniciativa de expresión artística
multidOCiplinar, que pretende realizar trahallos de investigación sobre convivéncia
humana. Danza contemporánea, teatro, pintura, todo en
directo co soporte musical do
CD Ball-cans (a amizade entte
tmha bósnia e unha norteamericana), para obter o impacto e arrincar preguntas.

Xoves 1 ás 21 h, dirixida por
Robert King, e acompaf\ada
por Gary Cooper á clave. O
prezo é de 1.400 pta.
ÜRFEÓN TERRA A Ne&.
Concerto de música coral
dirixido por Miro Moreira
o Venres 2 ás 11 h. no Au-

ditório de Galiza.
CuARTETO DE CORDA
DEMOSCOVA
Os tamén cofiecidos como
Virtuosos de Moscova tocan o Mércores 28, dentro
do programa O cuarteto na
hist6ria da música, ás 21 h.
na Igrexa da .LJniversidade.

•TEATRO

EL DIABID DEL SOL ROJO
Pala compañia Teatro del

Paso o Sábado 24 ás 16:30
na Nasa, que pretende unir
as artes plástira5 e as cénicas.
Guiados pola mirada inxénua de Joan Miró, sen preXUÍ1.0.5 nen disimulos, o mÚ5ico pon.se a improvisar co cadro, a cenógrafa a desefiar
desde a melodia, os actores a
experimentar coa cor. ..
ClJRTOS GALEGOS
O Venres 23 e Sábado 24 ás
22 h. na sua VIII edición no
teatro Galán. Pezas curtas en
dous programas diferentes
que recollen improvisacións,
proxectos e procesos de trabállo abertos, en propostas
individuais ou de compañia;
sen a cobertura dunha montaxe teatral pecha.

Sárria
• EXPOSICIÓNS

DE PIO\SSO A BARCFLó
Mostta de obra gráfica de
artistas contemporáneos,

no salón de graos da Escala de Enxdlaria
Técnica Industrial. Os temas a estudar
son: as lfuguas especializadas da Ciéncia
e da Técnica, o estudo do lbcico e sintaxe do galega científlco-técnlco. Información e inscricións en cgarrido@uvigo.es
ou no telef. 986 818123-30.
PRÉMIO EDMUNDO
BETIENCOURT
Organizado pola Cfunara Municipal do
Funchal, <:o obxectivo de premiar- traballos literários, iné_ditos1 na área do
canto. Podel'á@atti-cipar persoas de_
calquer nacionalidade qñe apres~rften
os traballos en portugués.-'A data lífu¡..
te para entregar os traballós-;-c}ue poden optar a un prémio de un millón de
escudos, é o 2 de Marzo. Máis información no Departamento de Cultura da
Cfunara Municipal, T eatto Municipal
Ba1tasar Días, Avda. Arriaga 9.000,
Funchal. Telef. 291226 343.t

nas que utilizan as técnicas
do gravado, litografia, setigrafia . .. como son Piccuo,
Miró,
Dali, Maruxa Ma;
llo, Luís Seoane, P. Pala-

s.

melo, A. Tápies, Chillida,
Susana Solano ou Sicília,
entre outros, que poderemos
cofiecer na Oisa da Cultura.

Triacastela
•ACTOS
DEGUSrACIÓN
DE TENREIRA
De balde, o Sábado 24, en
apoio do sector, nun acto
organizado por Mulleres Ru. rais e a Asociación do Parco
Celta, coa carne.que -aporta
o Consello Regulado!'.

Tui
-

• EXPOSICIÓNS
SoLEDAD PITE
Reune as suas últimas pinnnas, babeo o título de As
cores da contorna, na galeria
Trisque! e Medulio até o 24
de Marzo. De coidado debuxo e cromatismo comenido, a sua obra ten un
sentido intimista e poético.
SARA 1GLES1AS
As suas pinturas están expostas na Área panordmica
até o Sábado 10 de Mano.

Vigo
•CINEMA

A MÁQUINA 00 TEMPO
Dirixida por George Pal
(1960), poderemos ve-la o
vindeiro Xoves 1 dentro do
ciclo de vídeo de famasia e
ciéncia ficción organizado
polo colectivo Nemo de Fantasia e Ciencia Ficción no café U{(Pracer 19) ás 21:30.

MA PETITE ENTERPRISE

CHINA. CEO E TERRA
Comisariada por Jean-Paul
Desroches, poderemos coñece-la, até o 15 de Abril,
. no Auditório de Galiza.

ESTÁN 6

CuRSO DE GALEGO
CIENTÍFICO .E TÉCNICO
Organizado por AGAL e ministrado por
Carl05 Garrido, profesor da Univetsidade de Vigo, desde o 1 de Marro até o 2
de Abril o.5 Llms e os Xoves de 19 a 21 h.

visitar esta mostra colectiva
ÜS MONICREQUES
no CGAC, que apresenta a
DEKUKAS
imaxe do autom6bil na arte
Este Xoves 22 no Auditório
contemporánea. Se o fenoca..
de Galiza ao son de pezas
rril cambiara a percepción . de Halffter, Monr.salvatge e
sensibel e colectiva do es¡xrz.o
Falla por 1.400 pta.
e do tempo, e por iso do mundo, o automóbil achegou oo reREAL FlLHARMONIA
gra; ¡::m:-a a sua posesión indiviDEÜALIZA
dual e máxica. Inicia-se coa
No Auditório de Galiza este
sua chegada unha metamorfo..
Xoves 22, dirixida por An . .
se na nosa identidade antrotoni Ros Marba, acompañapolóxica, que se reflicte nas
da pola soprano Isabel MonCt>aS manifestacións rnlturais.
nar, o tenor"Joan Cabero e
o barítono Josep Miquel
EsTER P ARTEGÁS
Ruiz. Este mesmo lugar serExpón xunto con Laura
ve-lle para o concerto, o
Torrado, por vez primeira
na Galiza, na·galeria Trinta
(Rua Nova 30 2 2 ). Até o
28 de Febreiro.
STEPHAN BALKENHOL
Nado na Alemaña en 1957 é
tm dos escultores contemporáneos que suscitou o debate
arredor da figuración e a sua
integración nas correntes artísticas. A mostra, comisariada por M. Femández-Cid e
que se encentra no CGAC
até o 15 de Abril, é a primeira
retrospectiva adicada á sua
obra no Estado e canta con
74 esculturas e relevos, 100
fotografias e 90 debuxos, destacando a presenza de pezas
inéditas concebidas para esta
exposición, que reflexan a traxectória seguida polo artista
desde primeiros dos oitenta.

tulo El sitio de mi recreo, na
galería Paloma Pintos.

tará-se por cuadriplicado en exemplares
separados, mecanografados por unha só
cara e debidamente grampados, cosidos
ou encademados, sen sinatura e baixo
lema, acompañados dun sobre fecho no
que figurará o. lema e que levará dentro
os datos do autor. Os traballos serán enviados a: Casa de Galiza, Pr/ de San Pe-dro, 1, 14002 Córdoba antes do 20 de
Abril. O premio para cada modalidade
é de 200.000 pta. e 200 exemplares da
edición da obra para o primeiro prémio,
ademais dun accésit que será a publicación do libro para cada modalidade
(200 exemplares). Máis información
nos telfs. 947 473 795 e 957 476 464.

Dentro do ciclo de cinema
da Alianza Francesa, podemos ver esta película de P.
Jolivet (1999) o Venres 23
ás 20:30 no auditórro do
C .C. Cai.xanova.

• CONFERÉNCIAS

ABouZA
Maria Muiños, pertencen. te ao movimento Pola Bou- - za Verde, dará unha charla sobre a situación deste par--:que forestal de Coia, que
queren urbanizar, o Luns
26 na sala Ritual, ás 20:30.

•EXPOSICIÓN$

China, ceo e
terra titulase
a expo1kión
que se
encontra
no Auditório
de GofüfCf

et. Santiago.

/

• Está na rua o número 1 de Somos a/guén, a revista galega de. información, opinión e debate, compro-

EnVIGO,
Sergi
Aguilar
mostra aa

•ua•

eaculturaa
na 11Gla
VGO.

SERGI AGUILAR
Este barcelonés inaugura o
Venres 23 ás 20 h . unha

mnma de escultura na galería
VGO onde permanecerá até
o 23 de Marzo. Procedente
do desef'ío e fabricación de
alfaias, a partir de 1972 adf,
case plenamente á escultura
utilizando preferentemente
bronce, latón, hormigón e
aceiro. Parte do debuxo, ao
que concede grande impor,
táncia, e pódese encadrar
dentro do purismo xeométri,
e.o e minimalista

VI BIENAL
INTERNACIONAL
DE GRAVADO

ción Laxeiro, que proporá di,
versos encontros nos que a
obra de dous artistas xerará
un diálogo a partires da con,
vivéncia no mesmo espazo.
Nesta ocasión, do Venres 23
até o 15 de Abril, serán os
escultores Ángel Garraza e
Miguel Vázquez os ele.itas.
Na sala B da fundación onde
a escultura cerámica será a
protagonista.

ANTÓN

Puuoo

"1980, 2000"

Retrospectiva da sua obra
durante a última década, na
planta baixa da Casa das
Anes até o 11 de Marzo.

Cunha amplísima repre,
sentación de autores tanto
do pa[s como do resto do
mundo, a partires do Xoves
22, e até o 25 de Marzo no

ANANEIRA
Ternos unha mostra coas
suas pinturas, até o Manes
20, na CDW.l dos Ratos.

CC Caixanooa.

RAFAEL AGREDANO
Fundador da revista Figura,

FRANCISCO PAZOS
Esculturas na galeria Ala,
meda até o Venres 2.

que acollia a un grupo de at°'
tistas que logo se cof'íeceu
como o Grupo de SetJilla, a
obra do pintor cordobés estará na galería Ad Hoc (Gar,
cia Barbón 71), que se move

AMANoo
De lugares universos titula
Amando as suas pinturas
recentes que poderemos
contemplar, até o 2 de
Marzo, na galería Bacelos.
ISIDRO GOSÁLBEZ

As suas pinturas podemo$
olla,las na galería Androx

Arte até o Luns 26.

da orixina.lidade formal buscada o!Rsivamente até o ri,
diculo, nesa mesrura de esti,
lismo e uropia do movimen,
to modemo, cando, ás veces,
o estilo non é mais que unha
trampa que impede investiga

Pintor ourensán que prati,
cou o expresionismo abs,
tracto debedor da pintura
americana, ainda que con
certo carácter simbólico
polos motivos xeométricos
que integra. Agora presen,
ta a sua última obra, reno,
vada e expresiva, pero fidel
á sua traxectória, na galeria
VGO até o Martes 27.

Xúuo VILLARINO
A mostra deste fotógrafo,
titulada 1998,2000. Cr6ni,
cas viaxeiras, instalada na
Casa das Artes, amplia o
tempo de exposición até
este Domingo 25.

•LEITURAS

Pintor que traballa con dife,
rentes médios e formas de
criación, o que se ve reflexado
na sua obra. Na galería Visual
Labora, até o Mércores 28.

ARTE PARA LEVAR
+50 Artistas + 5.000
Obras, até final de ~es na
galería Visual Labora, con
50 artistas novas na sec,
ción de obra gráfica.

EUTAMÉN
FUN COAS VACAS

Libro do naso director, Afonso Eiré, editado por Espiral
Maior e que será presentado o
Venres 23 ás 8 do serán na
galeria Sargadelos. Ademais
do autor, wrticipat"án no acto

Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Xosé Vázquez Pintor e Mi-

guel A. Fernán-Vello.
•MÚSICA
ISMAEL SERRANO

SARA IGLESIAS
Ten unha mostra de pintu,
ras na galería Sargadelos até
o Sábado 24.

DIÁLOGOS

É unha nova sección, dentro
da programación da funda,

dentista de Ponte Vedra vem de reeditar ums iskeiros co lema independéncla, em várias cores (branco, verde e

• Oferece-se para coidar persoas
malares ou para realizar llmpeza

negro). Para conseguí-los só tes que
mandar-nos 5 selos de 40 pta. ao apdo.
dos correios 561-36080 Ponte Vedra

en fogares en Vigo, disponibilidade
total. Preguntar por AdeJirra no telf.
62.6-0231'07,_
-

• Vendo nave Industrial en Rlanxo.
Céntrica localización, urbanizabél,
190 m2. Razón no telf. 981 866 487.
• Matrimónlo de emigrantes.-retornadas oferece-se para trabaDar no
sector da hostelaria, con ampla~ ex-

~ conf1guracl.a en séries ffis,
tintas entre e~ renegando

ÁNXELHUETE

MARIANO CASAS

•A Assembleia da Mocidade Indepen-

alimemaeión cultlv~1t;>léx1eo_iñiJtnción
=~
infantil, _macrobiótiea:-cosmética natu~ =-W-~m~ro_galta gttl
ral, as~oram~nto dretético::--R_ya do
tad~ta'""en gr_aoadillQ,=Q
_·_ 1mte::-=-"" _
Mercado 12, baixo (perto da Praza de
mente_cta casa Seivane: Xacint ~
España)~ -A-coruña.-"felf. 981 211 839_
bertcr:'l\-Coruña. Telf. 60?A.2~~=- __

na liña da diversidade estéti,

e avanzar.

ARede

• -semente, -t~ifa°lícolóxica:
• Vendo libros cun 40% de desconto sobre prezo en libr_arfas__._Pede_
o listado a librosvarios@mixmaiE°ºm.

Poderemos disfrutm- das be,
las cancións do coñecido
cantautor de Vallecas, o
Xoves 22 no teatro,cine
Fraga. O prezo da entrada é
de 1.000 pta. para público
en xeral e 700 para menores
de 25 anos e maiores de 65.

---

ÜRQUESTRA
NACIONAL DO PORTO

moo contemplar- esf!m~tra ~- •~ÚSICA
fot0gráflcasobreac0niar~~
~ --

Toca o Sábado 24 no tea, - - -

Viveire-

tro,sala de concertos do C .C. Caixancwa ás 20:30,
interpretando pezas de Pro,
• EXPOSICIÓN$
kofiev e T chaikovslcy.

CuNCAS CANTORAS

MÚSICA PARA VER

Mostra que podemos coñe, _
tibetanas son uns instru,
cer na sala-de San Francisco.
mentos un tanto especiais;
o.5 sons que emiten son tan
suxerentes que . é difícil es,
capar á sua máxia; con eles
a nosa mente tende a se re,
• EXPOSICIÓN$
• CINEMA
laxar. Sesión de meditación _ _ __
o Martes 27 ás 20:30 na sala
Ritual por 300 pta.

&

Xinzo da Limi.a Madrid

THE KlNG'S CONSORT
Unha das principais orques,
tras de instrumentos orixi,
nais da Grande Bretaña,
tanto na sua agrupación de
música de cámm-a coma na
de orquestra barroca. Dirixi,
da por Robert King, consi,
derado coma tin dos grandes
directores británicos da sua
xeración, estará este Xoves
22 no C. C : Caixanova á
20:30, interpretando pezas
de Haendel e Rameau.

•TEATRO
ÜVENDEOOR
DEPAXAROS
Mercede a Miro Magariños poderemos ve-la cenificada na sala Ritual o Sá,
bado 24.

Vtlar de Santos
~ EXPOSICIÓN$
(\

A LIMIA
No Mit.seu da I.imia podere,

Porto
•CINEMA
FANTÁSPORTO

XXI. edición do Festival que
apresenta unha selección
con opcións _estéticas e te,
máticas moi diversas coa an,
testrea nacional das fitas da
série City Life e mündi.3.1 do
proxecto da Fantasy Film
Factory Arachnid de Jack
Sholder asi como Faust de
Y uzna. T amén haberá a an,
testrea de Shadow of a
Vampire de nlias Merhige e
produción de John Malko_:. vich e poderán ser vistos al,
gunhas das películas gafíado,
ras en Cannes, como Amores Perros de Alejandro
González Iña11ritu e unha
mostra de cinema neozelan,
dés. Nos dous Auditórios do
Rívoli Teatro Municipal, no

Auditório do Instituto Francés, · nas Salas AMC,Arrábida e
no Coliseu até finais de mes.

Barcelona
• CONFERÉNCIAS =--=--- -A

Betagarrl
· Freaky Festa chámase o cuarto disco
deste grupo basca compo.5to por un,
ha dúcia de temas e editado o pasa,
do Novembro. Andan a presentalo
polo' noso país e asi estarán este XO'
ves 22 na NASA de SANTIAGO; e

o Venres 13 na sala Anoera de VIGO. Betagaíri apoia~se no ska para
as suas cancións, pero_a preve salté,
ana de reggae, ragga ou calquer ou,
tro ritmo .fOntaxioso que serva para
facer b~aEe pensar.+-

4 _

.
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FRANCISCO CARBALLO

R

ixóo dedica un dos seus
nsaios do Teatro Crítico ao
adáxio "Vox populi, vox
Dei". Categórico, afirma: a voz
do povo non é a voz de D~us.

975 •ANO XXIV• IV XEIRA •

Sabe dar probas indiscutíbeis.
Cando nos servimos do "priníp io de analoxia" para fa lar
de Deus, non acertamos , inventamos deuses. Toda palabra sobre Deus é unha palabra
humana. Nen as palabras do
povo, nen as dos seus dirixentes son palabra de Deus.

c

Estamos afeitas a ouvir nos
templos ao rematar as leituras
bíblicas: palabra de Deus. Quérese expresar o senso relixioso
do texto . Nunha das pasaxes
máis significativas de Lucas
(10,22), Xesús afir ma: "Ninguén coñece ao Pai senón o Fillo e aquel a quen o Fillo queira revelar". En todo o evanxeo
de Xoán, Xesus é o "legos",
"Verbum", palabra. Non hai
máis palabra de Deus que esa.

.O galego é a cada paso unha maior vantaxe competitiva para o sector hosteleiro e os

,.-

restaura~tes

recolleron con agrado a proposta do concello de Compostela.

OConcello de Santiago lanza unha campaña para que os restq.urantes
ofereza~ as cartas en galego

De primeiro salada,
ameixas ou lascas·de boi con trufas?
-0- PAULA BE~GANTIÑOS

~

De primeiro unha salada
morna de vieiras e cococha.
Seguiralle unha grellada de
fígado graxo e de postre
froitas flamexadas con café
de pote. Que gosto de xantar e que regosto de língua!

Asi pensa o Concello de Sand iago, que coa boa disposición
dos empresários hosteleiros da
cidade empezou a traballar na
posta ao dia das cartas dos
restaurantes. O seu obxectivo é
o de conseguer que os estabelecimentos comecen a oferecer
apartir de xa os seus menus en
galega, é dicer, "animar e
• apoiar a galeguización dos restaurantes dentro dun proceso
máis amplo de mellara na cali. . . dade dos servizos".
Para conseguilo puxo en marcha unha campaña na que colaboran tamén a Mesa, Compostela 2000, lncolsa, a Dirección Xeral de Política Lingúística e as escalas de hosteleria.
Ao chegar a Compostela 9 visitante, engaiolado pala cidade
quedará abraiado tamén pola
_. calidade da gastronomia e a ri. queza da língua do país.
..Oferta de lumbrigante á xardineira ou en salsa amarela ao
pemento doce, ameixas, cento ...

Para facilitar a familiarización
las ou óstións agasallarán tamén aos próprios composteláns cos medallóns de pescada, rolique desexan comer en galega.
ños de salmós, lombo de robaliAsi o amasan diferentes estu- za, linguado ou boi mechado,
dos que confirman unha gran
os restaurantes que se adhiran
receptividade cara o idioma na á campaña recebarán unha sécidade. Boa disposición que
rie de materiais e instrumentos
provocou que moitós restauranútiles. O primeiro deles é un cdtes por iniciativa própria oferten . rom con base de dados en cindesde hai tempo na sua carta co idiomas que permite a acsolombo de pato, escalopinas· tualización permanente das
de tenreira, perna de cordeiro ca,rtas en galega, castelán, inou costelar de cabrito.
glés, francés e alemán, entradas para pratos e prezos -co
Os promotores da campaña
galega como idioma preferenRestaurantes de Compostela,
te- e estrutura modificábel ao
restaurantes en galega entengosto de cada estabelecimento.
d en que a língua en que se
apresenta a oferta é tamén un- Todos os que se sumen á iniha forma de definir a personaliciativa, e que até o de agora xa
dade dos servizos e que o gale- cantan case que médio cento,
ga é, cada vez máis, unha vanreceberán un distintivo de protaxe competitiva -un valor enmoción conxunta no que se pogadido- para o sector hostelei- de ler o lema Restaurantes de
ro en dous sentidos.
Compostela, restaurantes en
ga,lego. Tamén disporán de maPor unha banda, de cara aos tetiais como portamenus, caturistas e visitantes "permite di- dernos de notas, diplomas de
ferenciar o produto e apre~iar
adesión e postais.
na oferta gastronómica unha
Por ·último, através de fichas
autenticidade que a fai única".
que se van difundir en alguns
Por outra, "de cara ao conxunto
meios de comunicación, ·cada
dos galegas -que son a inmensa maioria dos clientes- supón , restaurante que participe podará publicar un ha receita e o seu
un valor de proximidade e de
aprécio polo próprio. Pero sopróprio local. Ao tempo benefibretodo -engaden- significa
ciaranse da promoción publiciunha mellara na calidade do tária distribuída en cabinas de
servizo ao garantir que o cliente
telefonia, cinemas e diferentes
é atendido.na sua língua" . .
expositores.

En definitiva, e segundo indican
desde o Concello de Santiago,
"o conxunto da campaña pretende que a língua galega sexa
tamén un elemento de promoción do sector, que a marca
Restaurantes de Compostela
se converta nun referente de
calidade para os turistas e para
os clientes habituais da hosteleria santiaguesa".

Experiéncias prévias
A experiéncia non é nova. A
Mesa pola Normalización Lingüística levou a cabo campañas semellantes con anterioridade en diferentes comarcas
do país. En Vigo, por exemplo,
no ano 1997 o número de restaurantes _e cafeterias que se
sumaron a galeguización das
cartas superaron o centenar.
A novidade da campaña de
Compostela é a de criar un soporte informático que lle permita aos restaurantes actualizar a· carta sen ter que renunciar ao galega. Asi o valora
Concha Costas, presidenta da
Mesa, organización que participou no proceso de asesoramento e que aportou a sua experiéncia prévia. Engade Costas que este cd-rom ten tamén
a ventaxa de. ser un modelo
perfectamente exportábel a
outras cidades e.vi las.• _,

Mais a vox populi é "o quemáis
manda". Dicir que a voz do povo é a voz de Deus, é unha
transferencia; é a linguaxe dos
autócratas. T ransfírenllela ao
povo por eufemismo. Castelao
di no seus apuntes que o crego
de V iascón lle recomendaba:
"T en moito coidado en que
n inguén queira facer xustiza
contra ti en n o me de Deus" .
Quen di ser dono da palabra de
Deus, é un Moloch , un ídolo.
E todo isto, a que ven? A advertir que a democracia é o mellar dos sistemas políticos, pero
non é palabra de Deus; que a
constitución é un documento
básico, non palabra sagrada;
que cando ela afirma "a pátria
coma única e indivisíbel" mitifica, irracionaliza, sacraliza.
Cando nos veñen con esas "andrómenas" .de que a voz do pavo é voz de Deus, están a monstrar o seu "cesaropapismo", abuso do relixioso, idolotria usual
das teocracias e dos ditadore .

E no anverso da medalla, cand
alguén fala da "secularización" e
a entende como autonomia da
ciéncia, da política, da ética
etc. vai ben; axuda a conquistar
espazos de liberdade. Cando
trata de sitiar, desprazar da realidade social a dimensión relixiosa, é un sectário. Ollo cos
extemismos, coas visións unila. terais, cos anticorpos de indixestións de tempos tristes. •

V OLVER AO REGO

1

ohn Le Carré, antigo espia
británico, promociona o seu
libro O xardiñeiro persevente, no que lanza un alegato
contra o poder da indústria farmacéutica. O antigo xefe dos
espias da RDA, Markus W olf,
di que outra novela do mesmo
Le Carré, O xa.stre de Panamá,
"é a mellar mostra do que fa,
cían os espias no seu tempo".
Os americanos veñen de deter
a un do FBI que traballaba para
Moscu. Definitivamente, volve
a guerra fria ou é todo un qecorado de.película?+ .

