.

Mariano Raxoi, o continuidade do cámbio
no Ministério de Interior

António
Fon tenla
desmárcase
de António
Ramilo

A Coruña decide enfrontarse
ao Real Madrid

19

9

15

PP e PSOE queren que o BNG ·
abandone o nacionalismo

5

Os importantes gañas da
banca galega
'---

13
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DE TRANSPORTESJJ#,N

A.N.T.

Víctor Omgbá
Calella sen saída
O primeiro libro
<leste autor camerunés
afincado en Galicia.
Un duro relato
sobre a vida dos inmigrantes
africanos no noso país.

Entrevista con Eugénio
de Andrade, o poeta
das palabras maternas
(Páxs. 30 e 31)

Os diários non publicaron
nen á metade do 8%
do galego que asinaran
coa Xunta
(Páx. 4)

Duas galegas á procurade
viuvas de mariñeiros
enSáoTomé
(Páx. 16)
.. '

O final da nova
agricultura .
As clases médias,altas europeas comezaron a tremer ante os
escándalos alimentares demandando "protección ao consumi,
dor". Para def~ndelo non existe outro método que desmantelar
a política agtrária europea e voltar á agricultura tradicional.
Alemánia, coa sua ministra de Agricultura Renate Kúnast di,
rixindo esta política recuperadora, púxose á cabeza do cámbio.
A ministra verde quer eliminar de xeito imediato as cuotas
lácteas e limitar as axudas ás granxas de vacas, concedéndollas
unicamente a aquelas de menos de 90 animais, e non en fun,
ción das cabezas de gado, senón do número de hectáreas de
pasto. Unha nova revolución agrícola está a comezar, Galiza
está en boa posición de saída. O único problema é se, como
pensan alguns analistas se fará unha agricultura (sana) para ri,
cos, e unha agricultura (infecciosa) para pobres.+
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Sportes Léf.t
pre un mes ~en que· .·
utobuses de
.Jis non vencelladas ao G~ ·
La Unión)'
·· zan a prestar o servizo de transporte escolar para 7. ·
_
a folga. As negociacións non dan comezado e a Di~~~pión XeraJ-9~. Transp .
forzar á dirección da empresa a dialogar.
··
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nha longa folga puxo de actualidad e un grupo empresarial,
Monbus, nacido en Sárria e
construído por Raul López López. Fillo dun feirante, coa empresa de transporte discrecional
Raul de Sárria xa en marcha,
mercou a uns farmacéuticos lugueses a Empresa Monforte.
Despois viñeron os Autobuses
Urbanos de Lugo e aos poucos
constituíu un conglomerado que
loita por situarse a carón dos
outros dous grandes do sector:
Castromil e Arriva.

da en Pontevedra
para o Xoves 1
de Marzo- e mesmo coa declaración favorábel do
alcalde de Pontevedra, o nacionalista Miguel Fernández Lores.

Dun cadro
de persoal
de 117 persoas
na actualidade,
hai máis
de cuarenta
cartas de
despedimento.

llo na sua empresa pero eluden
dar os seus nemes porque a
persecución que
sofren é patente.
Deica o momento, dun cadro de
persoal de 117
persoas na actualidade, hai
máis de cuarenta
cartas de despedimento.

"A folga empezou
porque Raul [López] despediu inx u s ta mente a
dous traballadoRaul López admires, pero a causa
A estratéxia de crecimento foi
tiu que a sua poviña de atrás, de
sempre a mesma. Mercar emsición é dura, pexornadas de dopresas con liñas de servizo púro matizou que
ce hora_s, sen pa"esta firmeza é
blico e penetrar no transporte
gar horas extraun acto de resescolar, para priorizalo sobre o
ordinárias, duntransporte público .. De feito, váponsabilidade", para engadir a
has condicións de traballo que
continuación que "se se pede alrios concellos lugueses tramitan ·jan a pior, dunha política de
a retirada da concesión por ingo ·sen sentido e sen Norte non
desfacer a empresa e reducir o
cumprimento de contrato.
o aceito, seria o maoir dano panúmero de traballadores para
ra a empresa, non para o emquitarlles forza, dunha suma de
Xa cunha grande empresa, Raul
factores. A situación é tal que a presário". O xerente do Grupo
Monbus defende que en liñas
López, casado e con famílía, loifolga é a única saída'', explica
tou por gañar respetabilidade e
xerais cúmprese o convénio coun dos traballadores de ·La
alzouse co Clube de Baloncesto · Unión, que prefire manter o seu· lectivo da sua empresa e acusa
veladamente á CIG de promover
Breogán. Atrás quedaron os
anonimato. Os folguistas dea folga .por "ánsias de expantempos nos que os máis infornúncian as condicións de trabamados o relacionaban co Abade
Veículo do Grupo Monbus queimado en Vigo por descoñecidos.
don Mauro e os frades de Samas. Contado, no camiño nen
perdeu os vellos usos autoritários e un xeito de entender a
empresa como a- fmma facer
cartas a costa de precarizar o
traballo dos seus empregados.
Cando cria que o tiña todo ben
amarrado, xurdiu o conflito en La
Unión, empresa recén adquirida
po~ Monbus e na que os traballadores perderon de golpe 50.000
pesetas de ingresos mensuais
médios. A folga-estoupou e converteu se nun conflito á vella
usanza, con caixa de resisténcia
e bonos de axuda, coa. simpatía
dos usuários do transporte -que
apoian a manifestación cónvoca-

sión~·. esta ceatrah poi a contra,
insiste no fnGUmprímento da lei
no que incorre a empresa.

Axitadores e provocacións
Conforme avanzan os días, o
conflito aumenta en intensidade.
O próprio Raul López acusou ao
piquete informativo e ao comité
de folga de participar en ''feítos
delictivos". Vários autobuses arderon tras ataques por parte de
persoas non identificadas, mentres a Confederación de Empresários de Pontevedra atribuiu os
feítos a "axitadores externos".
De momento os únicos axitadores dos que se ten coñecimento
son alguns dos traballadores
que non secundan a folga. Estes axexan os movimentos dos
folguistas -ás veces con provocación s- e informan puntualmente á dirección da empresa,
ainda que non sempre con precisión. "Moitos dos despedidos
non estaban no momento de
producirse os incidentes cos
que xustificaban o seu despido",
relata un dos folguistas.
O paro en La Unión comezou o
trinta de Xaneiro e na actualidade os traballadores non cumpren uns servizos mínimos que
consideran abusivos. "Os servizos eran máximos", ironiza~
ha das principais voces desta
folga. Cando a Dirección Xeral
de Transportes decretou os servizos mínimos, apareceron algunhas liñas que estaba concedida~ a La Unión pero que nunca se cobrian, ante o siléncio da
própria Dirección Xeral. O decreto incluía cumprir o servizo
de Pontevedra a Cangas ás seta da mañá pola autoestrada e
o de Marin-Moaña-Vigo, ainda
que La Unión nunca presta o
servizo das sete da mañá pola
.

- Pasa á páxina seguJnte
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Vén da páxina anterior

autoestrada e cando a liña de
Marin a Vigo queda en Moaña e
nunca chega a Vigo.

Papel da Administración
"Transportes [a Dirección Xeral]
non é neutral -explica outro dos
folguistas-, non exixia á empresa
cumprir os servizos para os que
tiña concesión e tampouco revisaba os discos [do tacógrafo) todos os anos, xa que levan desde
1994 sen someterse a unha inspección". No tocantes á revisión
dos discos ten habido coincidéncias sospeitosas e o Grupo Monbus ten adquirido pequenas empresas de transporte que recentemente padeceran inspeccións da
Garda Civil e que perderan alguns servizos por esta causa.
A folga en Transportes La Unión
enquistouse e o conflito camiña
á radicalización porque a patronal exixe unha negociación na
que, para comezar, os folguistas
terian que aceitar o despedimento dun número indeterminado de
traballadores, ora sete, ora nove. "Non quer negociar e a Administración non lle abriga a fa-:
celo", explican os folguistas. A
Dirección Xeral de Transportes
só tomou partido na folga cando
as asociacións de pais e nais de
alunas reclamaron con medidas
de presión o restabelecimento
do servizo de transporte escolar.
A lntevención de Transportes revelou o que os folguistas denunciaban: a falta de neutralidade.
Primeiramente tratou de contratar autocares do mesmo grupo
de La Unión para cubrir os servizos afectados pola folga, despois ncedeu a que Monbus acudi se a empresas alleas para
contratar autobuses. Os folguistas discuten esta decisión e estiman que se~ a Administración
amenaza a Monbus con retirar
definitivamente a concesión do
transporte escolar nas Rias Baixas , obrigaria á empresa a comezar a negociar.

Raul López proprietário e xerente ele Monbus.

Pulso aos folguistas
Segundo os traballadores de La
Unión, o empresário Raul López
estaria a botar un pulso aos folguistas en base a radicalizar o
conflito. No campo laboral, as estratéxias deste empresário do
transporte lindan o antisindical.
Cando adquiriu a empresa, no
outono de 1999, a compañia tiña
Traballadores que· non secundan o paro
axexan aos folguistas nas suas mobilizacións para informar a dirección. Na fo..
tografia, un destes infonnadores.

174 empregados, hoxe canta
con 117, ainda que o número de
servizos rion diminuiu. Meiante
horários que poden chegar a dezaseis horas en fin de semana,
periodos de até quince dias sen
descanso no verán e exixéncias
de disponibilidade que impeden
aos traballadores planificar o seu
tempo libre, Raul López conseguiu convencer a alguns dos
seus empregados para que aceitasen o traslado a outras pequenas empresas da sua propriedade. Ao tempo, desviaba a esas
pequenas empresas o traballo
nas liñas de servizo público e
concentraba a ta Unión no servizo discrecional dos coléxios, escatimando aos traballadores o
plus de condutor-preceitor: un ar- gumeno máis para desmotivar a
parte do cadro de persoal.
"Que obxectivo tiña con esa política de trasladar traballadores
a outras empresas?, moi simples: reducir o número de empregados para que no comité só
haxa cinco membros en lugar

Oapoio do IGAPE permitiulle a Mon&us

endebedarse seriamente para comprar La Unión
Cando no outono de 1999 Monb u s mercou Transportes La
Unión, o Instituto Galega de
Promoción Económica, IGAPE,
xa comprometera de palabra o
seu apoio. Só asi Monbus podia
endebedarse até o ponto de
comprometer seriamente a viabilidade da empresa. Monbus
pagou por La Unfón 1.200 millóns de pesetas e situou a sua
débeda en 2.000 millóns, pouco
menos da facturación anual de
todo o grupo, incluida La Unión.
O apoio do IGAPE, prestado en
Marzo ·de 2000, foi a subsidiación dun préstamo meiante un
convénio asinado con vários
bancos para converter a longo
prazo a débeda a curto prazo
que tiña o Grupo Monbus. O
IGAPE desembolsará os intereses até un máximo do 2,95% e
a empresa pagará polo menos
o 2% dos xuros nunha operación de emprestito que non é
de tipo fixo.
A operación, que cumpriu todo$
os requisitos legais, foi de corte
política e o Consello da Xunta
estampou a sua sinatura. Habitualmente o IGAPE asina convénios de apoio financeiro a pequenas e medianas empresas e
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Ainda que o IGAPE xustifica a
apadriña contratos de arrendasua intervención para consolimento financeiro (leasing) para
dar este grupo e frear a entraapoiar a estas compañías. Máis
da de capital foexcepcionais son
ráneo, Monbus
as operacións conon con ta cu n
mo a que realizou
ver_dadeiro plano
con
Monbus.
apo10
de v~abilidade.
Fontes do IGAPE
Nun sector basxustificaron
a
a Monbus deuse tante
estábel desubsidiación do
préstamo "pala
pola importáncia bido á sua forte
regulamentaimportáncia estraestratéxica
ción, Monbus
téxica da operanon se encamición porque o
da operación
ña á constitución
grupo estaba medunha
empresa
drando e no secporque o grupo forte cunha
estor comezaba a
tratéxia a longo
medraba e no
penetrar capital
prazo, senón
estranxeiro".
sector penetraba que se atomiza
en
pequenas
O sector dos
·capital
compañias con
transportes coñeobxectivos purace unha restrutuestranxeiro",
mente tácticos,
ración iniciada co
IGAPE ,
como a rebaixa
desembarco do
das condicións
grupo británico
laborais
dos
Arriva, que se
seus traballadoconverteu nunha
res. Por todo isb
das duas grandes
a intervención do IGAPE collecompañias que operan no país,
tou críticas políticas e molestou
xunto con Castromil, cuxo capia outros empresários do sectal é galega. Parellamente, dous
tor, ainda que renunciaron a fagrupos autóctonos pugnan por
cer pronunciamentos para oviadquirir dimensión; trátase de
tar represálias por parte da Ad. Autocares Vázquez e o Grupo
ministración.+
Monbus.

10

.

mentas masivos -q ue -exaltaron
de nove -explica un folguista-;
Raul xa manexaba aos comités
os ánimos dos empregados que
ao seu antollo,
secundan o parí>.
_.,
Os autobuses iApero asi seria
cendiados permimáis fácil". Os Transportes
ti ron outra--:- volta
cinco represende rosca. Un dia
decreto u
tantes da UGT no
antes de comezar
comité de La
os servizos
a folga, Raul LóUnión (CCOQ tipez convocou unña outros catro)
mínimos e
ha asamblea de
obedecían as artraballartores na
des de Raul Lóaparece ron
que deu mostra
pez e de feito, ao
algunhas liñas do seu talante.
comezo do conflilnic1almeAte e~
to unha asemblea
que estaba
destituiu ao comicluíu aos ql-Je
consideraoa "axité e nomeou un
concedidas a
comité de folga
tadores" .-- Gando
por fin aceitou a
non títere do emLa Unión pero
presenza_j:ie_st-es
presário. Indicatique nunca
e dos desf;)0dides,
vo da sintonia enasegurou -q1,;1e-~vi
tre empresa e
se cobrian.
ña co éoítelo por
sindicalistas da
diante e o sorriso
UGT é que os
por detrás". "Quen
cinco represennon tiña claro o
tantes desta cenda folga antes da
tral no antigo coasamblea, conmité non secunvenceuno- o- pródan a folga.
prio Raul coas
suas amenazas",
A xestión que
di un dos folguistas. Naquela
Raul López fai do conflito está en
mesma asamblea, o empresário
correspondéncia coa política lagabouse de ter resistido unha folboral en La Unión. Os danos por
ga de 52 dias en L!JgO. De momor: dos incidentes son case irremento, os traballadores de La
levantes. Os enfrentamentos enUnión só levan un mes de paro,
tre os iolguistas e provocadores
pero este ten todas as trazas de
que non secundan a folga, foron
continuar.+
unha excusa p~ra uns despedí-

Unha folga

para recuperar
direitos usurpados
A taiga en Transportes La Unión, S.A. non é gratuíta. Un dos principais colectivos afectados, o de pais e nais de alunas aos
que presta o servizo de transporte escolar, apoia
completamente as ,reivindicacións dos traballadores que
secundan o paro. E un indício.
Os pais de alunas coñecen as deficiéncias no servizo, saben
das longas xornadas laborais que prestan os traballadores, co
perlgo que comporta para a seguridade, están ao tanto da
obsolescéncia do material e a diário compraban a
condescendéncia da Administración na verificación do
cumprimento das normas de seguridade.
Os traballadores de La Unión denúncian o irÍcumprimento
sistemático e excesivo do convénio colectivo, moito máis aló do
que sucede neutras empresas dun sector ben pouco cumpridor
dos convénios, reclaman a continuidade do número de
integrantes do cadro de persoal para prestar uns servizos que
en cantidade non minguaron, pero si en cualidade, exixen
disfrutar de verdadeiras. liberdades sindicais; reclaman, en
suma, un traballo digno nunha empresa non precarizada rexida _
con garantias de futuro.
O empresário, Raul López López, oferecelle aós traballadores
sentarse a negociar coas orellas gachas para asinar un cheque
en branca que lle permita facer ao seu antollo é despedir aos
traballadores máis revoltosos. Como un patrón do dezanove, nega direitos e imparte ardes e non duvida en recorrer á
radicalización e prolongación do conflito para someter a un grupo
de traballadores que exerce un direito fundamental como a folga.
A Administración, cómplice, cala e concede. A sacra necesidade
de consolidar a galeguidade do sector invócase por baixo para
xustificar que os inspectores pechen os olios ante tanto desmán.
Non só é cega a Xunta de Galiza, ademais é parcial porque
renúncia á sua abriga de estabelecer unha arbitraxe no conflito
e porque se situa a carón da patronal e decreta medidas q1;1e
fortalecen a sua posición frente aos traballadores, como
sucedeu cando tratou de contratar a outras empresas do Grupo
Monbus a cubrir os servizos afectados pola taiga.
Este·conflito vai para longo. Probabelmente se radicalice e
talvez coñezamos indicerites máis aló do tolerábel, pero aqui a
única das partes que actua con transparéncia é a socia!, a dos
traballadores, que formula denCmcias concretas e
fundamentadas e que reclama o exercício dun direito, o da
folga, para negociar frente á empresa a recuperación de
direitos e condicións laborais que lle foron usurpados.+
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Un 4, 7% éapreséncia máis alta fronte ao 8% pactado nos convénios, segundo un informe da ~hta

Ogalego disminue en cinco dos oito diários
entre os que Política Lingüística reparte 239 millóns
C. Vidal
Dos oito diários que recebiron
os 239 millóns repartidos pola
Dirección Xeral de Política
Lingüística en 1999, cinco deles diminuiron a preséncia do
g·alego nas suas páxinas. O
cómputo elaborado pola própria administración dá conta
nos últimos meses de que
ningun dos meios alcanzou o
8% asinado nos convénios. O
máts elevado só alcanzou· o
4, 7%. Mesmo asi, as oito cabecei ras volveron a ser beneficiárias dos cartos adicados á normalización lingüística na convocatória do 2000.
As cifras están tiradas do seguimento dos meios que realizou a
própria Dirección Xeral de Política
Lingüística durante os seis primeiros e os dous últimos meses do
ano. De Xullo a Outubro non se fixo o cómputo
quedar a praia - '
laboral vacante. O obxectivo do
estudo era examinar. o .grao .de
cumprimento dos convénios asinados pala Consellaria de Educación e os distintos diários galegas
relativo ao uso da língua en 1999.
Para o "incremento do uso do galego nas suas páxinas", a Xunta
tiña destinados 239.000.000 millóns da DXPL. No fin do exercício, os dados porcentuais dos
As axudas públicas non conseguen invertir a tendéncia do uso do galego nos diários.
meses de Novembro e Decembro
mostran que ningun dos oito diários benéficiários chegou ao 8%
das directamente dos dados do
mantemento das porcentaxes inique recollia o convénio. Seis deestudio. "Obséryase unha tenciais, cando non ao seu decreceles mesmo disminuiron o uso do
déncia no mellor dos casos ao
mento. En ningun caso supera o
galego nas suas páxinas -La Voz
de Galicia recibiu 64.000.000 e
pasou dun 6,13% a un 3,5%- e o
1999
que máis, quedouse no 4, 7%, a
máis de tres pontos da cifra esixiImporte
Porcentaxe en galego
da pola Xunta.

ªº

Conclusións da Xunta:
cartos inútiles
O informe da Xunta dá tamén as
suas próprias cqnclusións, tira-

Convenios ano 2000
AGN .......-... ....... 2.500.000
E. Leyva-Radio España . . 2.000.000
El Correo Gallego . . . . . . 70.000.000
Diario de Ferro! . . . . . . . . . 4.000.000
El Ideal Gallego . ... ..... 6.000.000
Europa Press . . . . . . . . . . 3.000.000
Faro de Vigo . . . . . . . . . . 25.000.000
Diario de Pontevedra . . . . 5.000.000
ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500.000
El Progreso ....... .... .. 17.000.000
Rádio Popular-COPE .... 9.000.000
La Región ... : ........ 20.000.000
Atlántico Diário . . . . . . . . . 6.000.000
SIENA ......... . ..... 10.000.000
Cadena SER . .. . .... ... 9.000.000
La Voz de Galicia ... ... 50.000.000
Radio Voz .. . ... .. ..... 9.000.000
CRTVG ....... ..... . 500.000.000

Inicial Pactada
Diario de Pontevedra

Real Nov/Dec

6.000.000

3,74

8

3,5

El Correo Gallego

70.000.000

4,5

8

4,7

Ideal .Gallego

.10.000.000

1,64

8

2,3

Faro de Vigo

35.000.000

3,94

8

3,6

El Progreso de Lugo

17.000.000

4,1

8

3,01

La Regióri

27.000.000

3,92

8

Atlántico Diário

10.000.000

2,38

8

3,01
2,5 .

La Voz de Galicia

64.000.000

6,13

8

3,5

TOTAL

239.000.000

5% de emprego do galega ao fin
do periodo" lese no texto que
acompaña os cadros indicativos.
A própria consellaria valora que
os resultados amosan "que ningun dos oito meios de comunicación escrita analizados acadan a
porcentaxe de galego acordada
para 1999 (8%)" dando conta
dunha situación que, ao seu ver
"contradi un dos dictados da Lei
de Normalización Lingüística no
tocante ao apoio aos meios, (o
uso progre-siV()-do galegoa partir
dun mínimo pactado), vese agravada polo feíto de que tamén en
1998 se produciu unha situación
marcadamente negativa". Mália
os dados e as avaliacións do informe, a Xunta volveu repartir no
ano 2000 un total
de 263.500.000
millóns entre as 1
empresas de comunicación privadas, estando entre os beneficiários as oito empresas que no
exercício anterior
incumpriron
o
convénio.

tros 70 millóns. Nos dous exercícios, a Consellaria de Educación
destina 500 millóns de pesetas
para a normalización lingüística
da compañia de rádio e televisión
pública galega (CRTVG). Para o
2001 os presupostos recollen o
reparto de 900 millóns de pesetas
para o incremento do galego nos
meios de comunicación, 400 deles para convénio cos meios e
600 en conceito de "outros convénios".

Un ano de reivindicacións
O pasado 17 de Maio, a Mesa
pola Normalización, xunto co
BNG, CCOO, CIG e Esquerda de
Galicia promovían en Compostela unha manifestación que tiña como lema O galega, de princípio a
fin. Por unha
maior presenza
do galego nos
meios de comunicación. Er-a o acto
público máis numeroso dunha
campaña que reclamo u duranta
vários meses o
aumento da preséncia do galega
nos meios. Nesa
altura BNG e
EdeG levaban ao
Parlamento o tema e reclamaban
a meio dunha interpelación
o
cumprimento dos
convénios e subve n ci 6 ns que a
Xunta concede para a normalización neste ámbito.

0bsérvase
unha tendéncia
no mellar
dos casos
ao mantemento·
das porcentaxes
iniciais,
cando non
aoseu
decrecemento"

Diario de Pontevedra que disminue de 3,74 % a
3,5% o uso do galego en 1999 recebe 5.000.000
de pesetas no
2000 no mesmo
conceito. Faro de
Vigo faise con
25.000.000 despois de non ter
cumprido o convénio anterior e ver como o galego
pasaba nas suas páxinas de
3,94% a 3,6%. O mesmo acontece con El Progreso de Lugo que
A demanda sumábase á carta
descende en máis dun ponto e,
que o presidente da Académia,
mesmo asi, recebe no ano seFrancisco Fernández del Riego
guinte 17.000.000 para promover
remitira o ano anterior aos direco uso do galega. O dado máis
tores dos meios de comunicachamativo é o de La Voz de Galición, mostrándose preocupado
cia que, con 64.000.000 recibidos
pola preséncia "residual" do gapasa dun 6, 13 % de uso en 1999
lega na prensa e reclamando
a un 3,5% computado nos dous
"un aumento do galega equivaúltimos meses do 2000. Os dados
lente a un 10% anual ata acadamáis favorábeis correspóndenlle
la proporción de uso permanena El Correo Gallego que, con
te ou ocasional do galega que
70.000.000 recibidos, pasa dun
os datos do Mapa Sociolingüísti4,5 % a un 4,7% -a máis de tres · co de Galicia revelaA". Definía
pontos do estipulado no convédel Riego a situación como "panio- e recebe no ano seguinte ouradoxo democrático".•

OS MILLONS DA LÍNGUA
CONCHA COSTAS

Que non haxa control nen seguimento sobre
os centos de millóns que a Dirección Xeral de
Política Lingüística destina á "promoción do
idioma" a través de subvencións e convénios,
lamentabelmente, xa non nos causa sorpresa.
Que unha boa parte deses cartos sen control
vaia para os meios de comunicación, polas implicacións políticas que iso pode ter, tampouco. Mais, por moito que xa estexamos 'afeitos,
non podemos aceitá-lo coa resignkción de

quen ere que isto non ten•amaño. De feito, a
necesidade de vixiar a eficácia e transparéncia
desas axudas era unha das reivindicacións da
campaña e manifestación que o ano pasado
promovimos diversas organizacións arredor do
17 de Maio (CCOO, CIG, BNG, EdeG e A
Mesa). Acában de publicarse no DOG as convocatórias de axudas para fomentar o uso da
língua galega en distintos sectores, nun momento en qtie o actual Director Xeral comple-

tou xa os seus primeiros seis meses no cargo:
tempo tivo para reflexionar sobre este asunto
e ben seria que nos explicase publicamente _
que medidas se van artellar para facer-Hes a
todos ese millóns <Jseguimento -que- garanta ---:-=
que realmente van estar ao servizo do idioma. -- ~
Se iso non ocorre, teremos que pensar que todo vai seguir igual.•
-

-=-

· <J0NCHk&fsT~S é Pres~denta- :. _

da Mesa pala Normaliia~oWLlngüístic~

=

.
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Nos úlrimos vinte anos Galiza
perdeu o seis por cento
da sua renela con respeito ao Estado

5

Mentres en 1980 a renda per capita dos galegas representaba o 87,1% da média estatal, hoxe é do 81,2%, o
que significa ql.ie perdeu seis pontos en vinfe ¡;inos, segundo revela un estudo das Comisións Obreiras e dun
· grupo de profesores dp. Universidade de Santiago. A
maior perda de renda producíuse durante os anos oitenta, pero o grave foi que, mália a expansión económica,
nos 90 só se recuperaron tre_
s- pontos da renda con respeito ao conxunto español. De ter medrado ao mesmo nível de crecimento que o Estado, a renda galega hoxe estar~a no 95%. Segundo cálculos deste estudo, a converxéncia de renda co Estado chegará, no mellar dos casos,
en 2022, pero se continua a tendéncia actual, coa povoación en descenso e un crecemento similar á média, a
converxéncia non chegará nunca. Estes dados non representan unha novidade, pero o Instituto .Galega de Estatística, dependente da Xunta, é remiso a facetos públicos.•

•

Un xulgado proibe
a parcelación do monte comunal

O ING lan:z.ou na aua recente aaembleo nacional unha mensaxe rearma.

P. BERGANTIÑOS

Lour~ asegura que as discrepánci~s non ~fectan aos pactos municipais

PP e PSOE consideran un erro que o BNG
siga defendendo a soberania nacional
-0- PAULA CASTRO

Os governos municipais ·
'non teñen unha
compoñente ideolóxica'

Un xuiz de Ferrol vén de evitar o principal risco ao que se
enfrenta o monte comunal, como é a sua parcelación. O
fallo confirma a invidisibilidade, inalienabilidade e
imprescriptibilidade do monte comunal e revoca un
acordo dos comuneiros .na parróquia de San Xurxo polo
cal parcelábase un monte comunal de 250 hectáreas
·cunto ao mar. Os ·denunciantes apreciaran un intento do
presidente da Xunta de Montes e os seus achegados de
repartirse parte do monte para fins particulares. As ·
asociacións de comuneiros celebraron a senténcia e
lembraron que a lexislación outorga moltas posibilidades
de aproveltamento do monte sen incorrer na sua
privatización. A organización Silvanus tamén denunciou
que repartos semellantes se teñen producido na
Barbanza, no Norte da Corufta e en Ourense. +

oGovemo ignora cando se acordarán
as indenizaCións do Aegean Sea

"Descoñécese cando estará definitivamente resalto o
PP e PSOE coinciden no groso da sua avaliación da recente
proceso negociador". Esta é parte da explicación que o
Asemblea Nacional do BNG. Para ambas formaclóns a ratificaGoverno central vén de dar ao deputado nacionalista
ción das teses soberanlstas e dos acordos derivados da Decla- As conclusións tiradas polo
Francisco Rodríguez, que inquirira ao Executivo de Azración de Barcelona son, alén dun erro, a demoristraclón de PSdG-PSOE da Asamblea Nanar sobre o estado das negociacións sobre o pagamento
que o BNG non ten mudado as suas posicións políticas respei- . cional do BNG non teñen, en
das indenizacións polos danos provocados pola catásto do pasado. Antón Louro, asegura, sen embargo, que esas di- . todo caso, consecuéncias nos
trofe do petroleiro Aegean Sea na Coruña. O obxecto de
feréncias ideolóxicas non poñen e~ perigo os pactos municipals. concellos que xestionan connegociación entre o Governo e o Fundo de lndenizaxu ntamente. Os pactos de gocións de Danos Causados pola Contaminación de Hidro..:
da Asamblea Nacional através
A Asamblea Nacional supuxo,
verno asinados por socialistas
carburos (FIDAC) é a avaliación de estragos e distribución
do seu secretário xeral, Xesus
para o portavoz do PSdGe nacionalistas nos concellos,
de responsabilidades no naufráxio. Rodríguez deduce da
están garantidos e ''funcionanPSOE, Antón Louro, a reatirmaPal mou. Os populares consiresposta que "o proceso negociador non é en absoluta undo correctamente" mália as dic i ó n do BNG "nas teses de
deran que o direito de autodeha prioridade nen para a FIDAC nen para o Estado espaorientación soberanista que ven
f eréncias ideolóxicas existentes
terminación, ªº que aeiras
ñol". Na última reunión do FIDAC, en Xaneiro, a avaliación
entre ambas forzas políticas.
mantendo desde hai moitos
apelou na sua intervención,
do acidente do Aegean Sea non entrou na orde do dia. •
anos" e a ratificación das suas
demonstra que o BNG mantén
Asi o poñia de manifesto Antón
Louro, para quen os governos
políticas de alianzas con forzas
os seus vellos posicionamennacionalistas, "sobre todo co
tos.
municipa!s "xestionan e dan
servizos aos cidadáns", pero
PNV". Unhas orientacións "lexrPara Palmou, esta demanda
non teñen "unha compoñente
timas" pero que Louro consideideolóxica". ·
ra "un erro e un desacerto de
nacionalista probaría ademais,
cara á defensa dos intereses
que a mensaxe de "moderación" que tentou lanzar ao eleide Galiza".
A plasmación prática dese bon
Ainda q,ue a Xunta pretendia que a Cidade da Cultura, da
torado a frente nacionalista non . funcionamento constátase, seque se colocou a primeira pedra o pasado 15 de
é máis que "unha operación de gundo Lauro, en que en todos
O modelo soberanista é consiFebreiro estivese exenta de fiscalidade, o alcalde de
derado equivocado, segundo
maquillaxe", cando a realidade ·os concellos foron capaces de
.Santiago, o socialista Xosé Sánchez Bugallo, sinalou o
explica Lauro, "por extemporá"é moi distinta". De feito, a sim"perfilar políticas presupostárias
Ma.r tes 27 que le.galmente é imposíbel. A Xunta solicitou
ples presenza de "un dos máis
neo" e porque antes se asociacdnxuntas", o que ven ser a mao 25 de Xaneiro a inclusión da Cidade da Cultura, a
radicais" . representantes do
ba a un determinado território
terialización da capacidade de
construir no monte Gaiás, dentro das bonificacións
pero agora vivimos nun modelo
PNV, Joseba Eguíbar, na clauxestión de ambas forzas polítifiscais municipais. Sen embarg,o, .cinco dias despois
de soberania compartida. O ressura do congreso, constataría, . cas, xa que os orzamentos son
comunicouselle á Xunta que a normativa o impedia.
a dicer do secretário xeral do
"as trabes mestras da acción de
ponsábel socialista sinala adeSánchez Bugallo recalcou que rion existe nengun
·
mais que "en democrácia, a soPP galega, que o BNO segue . governo".
enfrentamento entre concello e Governo por·esta
mantendo a ."liña de converberania radica nos cidadáns" e
cuestión, e que.o proxecto ten apoio municipal claro. A
xéncia" cos nacionalistas basLauro engade tamén que desde
que esa deberia ser a tese a deConsellaria
de Cultura estima que en ano e medio xa
cos. Unha converxéncia que
o PSOE "hai vontade de seguir
fender e non outra.
estarán construidas a Biblioteca e o Museo de
G&licia.
•
traballando mesmo ali onde se
desvirtuaría a imaxe moderada
.
'
coa que tentou "seducir" ao
apresentan máis dificuldades
Pela contra, . para o PSdG-en referéncia aó .concello de
eleitorado.
PSOE seria máis positivo que
Vigo-, porque pésie todo, o goa frente nacionalista tivera per0 PP tampouco conferiu crediverno municipal é menos pro-.
filado con máis claridade, na
bilidade ás mensaxes dirixidas
blemático que con Manuel Pésua IX Asemblea Nacional,
pol o portavoz nacional do
rez". Ademais, o portavoz so"unha Galiza en España e en
BNG aes empresários. "O procialista entende que "os princíEuropa" porque, ao seu entenxecto nacionalista non é o que
pies ideolóxicos" do PSdG .A parlamentária Marisol .Soneira e o deputado no Congreso
der, "Galiza non se construe
máis favorece aos intereses
PSOE non se ven condicionaCeferino Diaz apresentaron o Luns 26 de Febreiro en Comcontra nada, senón con todos
da patronal galega", asegurados pe.los pactos asinados co
postela unha série de iniciativas para mellorar a situación dos
os pavos de España".
ba Palmou, para quen os emBNG. Pola contra, Antón Louro
emigrantes. Segundo sinalou Diaz, tan só un 50% dos galepresários deben distinguir enconsidera que os acordes mugos necesitados residentes na Arxentina receben pensións
Operación de maquillaxe
tre o PP, que defende "a libernicipais "derivan da vontade denon cc;mtributivas, polo que os socialistas coidan necesário
dade de empresa" e o BNG,
mocrática dos cidadáns, da ánque se estendan a todos os emigrantes que viven en precáCon matices, pero partindo de
que aposta polo "intervenciosia de cámbio e do desastre
rio. Facilitar o retorno e a recuperación d~ nacionalidade son
coordenadas semellantes, o
nismo".
dos g~verno~ do PP". +
.
outros dos pontos nos que fixeron fincapé os socialistas.+
J;~e..~A 9~Q<ÍlM.~!J.9 avaliación
.s:.l{/;!\¡¡1H1J',léb.t:.i'!".i1:fGV.: iiJCki'ó-:t:! .' ,_
s1l+á:'x> 1 !~~: 1~~!_.~) ¡f J I '¡)-_¿€ i.Y"'.WfJ i'\. ¿¡Té1n
:~É obb/h.~i-~~>'l~ -~t •;.; -:/ 1''11-SY' <:0~-:rfr+ qf rlOfl
·, .~ - cg:¡; ' - "' .,..,_- ' '.· " ' D / ,g-, - •

ACidade da Cultura
pagará taxas ·municipais

O PSOE considera 'prioritário' mellorar
a situación económica dos emigrantes

1
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PLANO FERROVIÁRIO PARA A GALIZA:
REALIDADE E PROPAGANDA
FRANc1sco RooRiGuEZ
A chegada ao Miñistério de Fomento do
Sr. Álvarez Cascos significou unha nova
· táctica do Oovemo na planificación ferroviária co horizonte do 2010. Non variou cualitativamente o deseño anterior
que reforzab~ unha conceición do Estado
español desequilibrada territorialmente,
pivotando sobre o Centro, o Sul, Levante
e o Val do Ebro. Porén; apostou por dar
unha resposta, máis propagandística que
- real, de carácter homoxenizador, prometendo que todas as capitais de província
estarian, cotjlo máximo, a catro horas de
Madrid e seis de Barcelona, no ano 2007.
Sen. deseños' concretos, sen estudos, sen
p'roxectos, máis que os de es tri ta Alta Velocidade en marcha, o Ministerio proélamou un obxectivo político e xeralizbu o
conceito de alta velocidade. Asi, através
de BOE, decretou-se que serian de alta
velocidade tüdos os itinerários que conducisen ás capitaís de província, pois que
a saída de Madrid es-taria-asegurada a 250
Km/h en toda dirección. Esta manipulación fixo-se :especialmente crua no caso
de Galiza, ignorada na primeira andanada
propagandísúca de Xuño de 2000. Entón
poidemos comprobar o afán separatista do
Gabinete do: Sr. Cascos. Publicitou unha
folla inform~tiva na que se podia comprobar como o ~tinerário de alta velocidade
chegaba no penominado corredor Noroeste xusto d~ica Lubián, por unha banda,
e de Ponferr~da, P?la outra. Galiza, território á marx~, seria obxecto de actuacións
ferroviárias ¿onforme ao consabido Convénio entre Xunta, RENFE e o Ministério de Fome11.to. Outro máis, a engadir aos
asinados desde 1998, e que non se estaban cumprindo, mália a sua cativeza. Desde entón, fofon definindo o deseño galego, premidos polo debate político, palas ·
urxéncia.S eleitoralistas e pola necesidade
de criar confusión perante ás evidéncias
que o nacionalismo, en especial, puxo de
manifesto. -

r

Cais so~ as características do deseño para
Galiza? Ainda aceitando toda a sua información como ·verídica e acreditando que
exista vontade prática; podemos afirmar
que o deseño caracteriza-se por ser; a) discriminatório a respeito do resto do Estado;
b) fraudulento e confusionista na sua formulación; c}: incoerente e fragmentário para
o interior de Galiza; d) lento, retardatário,
na sua exect;ición; e) concebido como gra-

ciosa conces~ón e operación de maquillaxe
política, no11 como direito e resposta ás
nosas necesidades.

_

1

Aceitando a própria informaciqn do Govemo, só se: Ínvestirá no periodo -20002007 a cantidade de 160.000 Mpta. na rede interior pa Galiza. Desta cantidade,
30.000 Mpta. terán que se,r desembolsa- .
dos pola Xunta de Galiza, E o único .caso
de Comunidade Autónoma que se verá
abrigada a tal desembolso :gara obras de
clara competéncia estatal. A discriminación de termos a pior rede ferroviária do
Estado, engaden a burla discriminatória ·
de termos que pagar pola sua mellara,
sempre co beneplácito e servidume do
Govemo Gálego, que se amosa agradecido, sen esixir· nen sequer participar na
xestión da rede e/ou. dos servizos. A maiores, o itiner:ário de alta velocidade Madrid-Galiza deixará de ter dupla via xusto
cando ten que entrar na Galiza. O tramo
Puebla de Sanabria-Ourense será de via.
única. Non é difícil imaxinar o efeito funil que vai representar para o tránsito de
trens de viaxeiros se estes teñen a frecuénda req~erida, tratando.-se do único
~-

1. ) 1 . .

1
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,_

nen de servizos ferroviários adecuados en
acceso a Oaliza. O mái~ que cabe esperar
'é que os comboios podan circular a veloca:lidade e frecuéncia.
cidades de 130 Km/h, no mellor dos ca• A INCOERÉNCIA E FRAGMENTARIE.sos, neste corredor. Por se for pouco,
DADE no interior da Galiza é a conseabandonan o acceso Ponferrada-Monforcuéncia da d~pendéncia dunha mentalite, pero teñen o descaro de levar un itinedade centralista e insensíbel coas necesirário de alta velocidade deica a cidade ledades internas da Galiza e da sua incardionesa, facendo-o morrer ali. A obsesión
nación per se na Península Ibérica no seu
centralista leva a !acar todo o tránsito de
conxu.nto e coa Europa. Posterga-se a reviaxeiros por Ourense cara a Madrid.
lación con Portugal, adiada ou esquecida
Non ten o menor interese a relación co
no plano como se for un problema alleo a
Norte da Península e a Europa. Para o itiGaliza. As actuacións nos trazados concenerário troncal -Puebla-Ourense-Santiaben-se como a maneira de articular o itigo- de acceso da "alta velocidade" .a Galinerano madrileño
za non hai un céntimo
desde as capitais de
orzamentado en toda
província co menor
esta lexislatura para
custe posíbel. Non se
obras. Só estudos incavila na interrelaformativos, que manec10n Ferrol-Lugoxan alternativas consMonforte-Ourense,
truti vas impróprias,
non xa da alta veloci- ?
Lugo-Santiago (nada
dade, senón mesmo
de construir unha vadunha infraestruturá
riante de menos de 20
convencional de calikm. enrie Curtis e OrSari~iago
dade, compatíbel para
. des), Oürense-Vigo.
Nen mesmo na de Feviaxeiros e mercadorias.
rrol-A Coruña. Que
están dispostos a unha
• 0 FRAUDE E A
solución de mínimos
CONFUSIÓN van pacomproba-se en que
rellas coa prioridade
manexan como itinerário dos trens de lonpropagandística que
ten para o Govemo o
go percorrido de Videseño. Queren ubigo-Pontevedra a Macar-nos nunha realid r-i d o de Santiagodade virtual para que
Ourense ... O itineráesquezamos a situario da denominada alción dos nosos camita velocidade, que
ños de ferro. Misturan
non seria tal, teria na
médias verdades con
Caliza, pois, unha forma de "y" moi aberta
mentiras descaradas.
Manexan, -como mano seu cúmio. A marlabaristas, cantidades
xinalidade dos trárnos
ferroviários desde Ouque non responden a
obras . presupostadas
rense cara a Vigo ou
nen a proxectos a
Lugo polo Miño subliexecutar. Debemos
ña unha visión pouco
crer no que non viintegral e obsesionada
mos nen vemos. O Sr.
co· tránsito de viaxeiÁlvarez Cascos aseveros a Madrid, e non
ra, sen *pudor, que se
por facer unha rede
van investir na Galiza 501.368 millóns
coerente, compatíbel para viaxeiros e
de pesetas nas "actuacións previstas nos
mercadorias en toda a Galiza. Loxicamen705 km. da rede de alta velocidade dente, no 'Eixo Atlántico v'a n-se investir
tro da Comunidade Autónoma de Gali109.000 Mpta. dos 160.000 do Convénio
za" ( resposta por escrito do Govemo do
citado. Para todo o resto da rede conven22 de Xaneiro de 2001), · investimento
cional irán-40.000 Mpta. Que un modelo
cacarexado esmagadoramente como cifra
destacaste vaia ir por enriba acompañado
· i:náxica. ·Pero na mesma resposta compropor dualidade no ancho da via dentro do
bamos'que as ·obras en execución ou a
território da Galiza, segundo os tramos,
executar até o 2004-2007 nos corredores · non resulta moi coerente. O sistema feOurense-Lugo-A Coruña-Ferrol, Ouren- .r:roviário galego será no 2007 fragmentáse-Vigo e mesmo no Eixo Atlántico (A
rio e incoerente, inapropriado para as neCoruña-Vigo) corren por canta do Concesidades do país.
vénio Fomento~Xunta-RENFE, que nos
venderon sete veces, en actos protocola• A LENTITUDE NA EXECUCIÓN dun
res durante sete meses (Xuño-Decemplano tan deficiente non vai ser unha nobro). Conforme a est:a resposta, non só é
vidade. É hábito na forma de actuar da
que os tramos Ourense-Vigo e OurenseAdministración Central con Galiza. As
Lugo-A Coruña-:Ferrol van _ficar con via
actuacións orzamentadas ·que aqui descre.única e sen electrificación na maior parte
bemos, atendo-nos á información literal
deste últi~o, senón que existen dúbidas
do ptóprio Govemo, non estará funciomáis que fundadas de que o Eixo Atlántinando nen no 2004. É dicer, nen os proco teña dupla via en todo o s·e u percorri- - xectos construtivos para: o Eixo Atlánri.:
do,- é incluso electrificación- antes do
co, entre A Coruña-Vigo, itinerário co- ·
2007. Porén, o señor Aznar virá entre
lapsado desde hai anos, incapaz de absorMaio e Xuño a inaugurar o início das
ber máis tránsito de viaxeiros, coa sua acobras do tren de "altá velOcidade" Santual infraestrutura, estarán executados na
tiago-Oroso, licitadas o 25 de Decembro
sua totalidadé. Non falaremos dos ttamos
de 2000 con toda a urxéncia eleitoral que
que están pendentes de estudos informatio caso require. Tinan un problema coa
vos para os que non se ten pensado nenexclusión de Fer.rol. Soludón política: tagunha actuación d;:is que eufemísticamenmén terá un estudo informativo para alta
te chaman de alta velocidade antes do
velocidade, pero mentres. non o dotamos
2004. Non_é de estrañar que, cando se in-

'Para o .itinerário
· troncal
-Puebla . . Ourense . .

de acceso .
da "J.alta velocidade"
a Galiza
non hai un céntimo
orzamentado
en toda
esta lexislatura
para obras"

J t
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quire sobre o horizonte do plano, as autoridades do Ministério recoñezan que o
horizonte da "alta velocidade" para Galiza
hai que situá-lo no 2010. Hai un e~emplo
ilustrativo de cómo se procede e ao que se
denomina ás veces actuacións de renovación da infraestrutura ferroviária na Galiza. O tramo Betanzos-Ferrol está a ser "renovado", con material usado traguido de
Valéncia. Tardarán máis de ano e meio
en cambiar raís e travesas dun percorrido
de 42 km. e máis de dous anos en estabelecer o control de tránsito centralizado.
Iso pagando o erário público de Gali~a, isto é, a Xunta, que xa inaugurou as obras e
agradeceu tanta xenerosidade do Governo amigo!!
No mes de Xuño de 2000, o aguerrido
ministro de Fomento, Sr. Cascos, bradaba contra este deputado do BNG no pleno do Congreso acusando-o de "despilfarro". Tiña cometido o atrevimento de
reivindicar dupla via e electrificación para o Eixo Atlántico. Semellante ousadia
era inconcebíbel nun indíxena galega.
Como era posfbel que a xenerosa esmola
governativa non contentase a un representante da Galiza. Ahondo sacriffcio facia o governo levando un itinerario de
alta velocidad de Madrid ao Noroeste
cun investimento aproximado de 1 billón ·
cen mil pesetas!! Axitaba o Ministro rnetendo no debe da Galiza as obras en Madrid e Castela-León ... Da anulación no
deseño inicial (itinerário deica Lubián e
Ponferrada, lembren), pasabarnos a existir por esixéncias do guión político, e
ainda enriba protestabamos. A demagóxia discriminatória non ten cancelas. Puxo-se-nos como paradigma aos USA. Ali
todos os comboios andan a gasóleo e é o
país máis avanzado do. mundo!! Deben
comprender como lóxico o meu entusiasmo español. Tamén aguerrido bradei: España, España, España!! Por se existir
confusión, debo aclarar que me refería a
que nos tratasen como ao resto dos españois. Eles deberon aquilatar algo máis os
seus deseños, tendo en conta que non só
existe Fraga e o PP, é dicer, que a sociedade galega non ten toda unha tendéncia
natural á sumisión. Que tampouco toda
traga con rodas de muifio, fraudes e propagandas. Un sano cepticismo e unha
certa capacidade reivindicativa combinan-se para lle indicar ao Governo que,
en matéria ferroviária, como neutras, cernos direitos. A sua mercadoria, vendida
como graciosa concesión e operación de maquillaxe política, non vai ser mansamente
aceitada. Por moita cobertura mediática
que teñan dentro da Galiza.
Os direitos mínimos seguen a ser: electrificar toda a rede interior da Galiza; construir novos trazados onde for necesário;
dotar de dupla via o Eixo Atlántico e os
corredores Santiago-Ourense, OurensePuebla de Sanabria, Monforte-Ponferrada
e Vigo-Porto, que debe considerar-se
prioritário; velocidades médias sobre 150
km/h; infraestrutura compatíbel para viaxeiros e mercadorias; execución dos proxectos construtivos -coa debida axilidade,
sen adiameritos. Poderiamos dicer, a execución dun plano ferroviário para un tren
convencional aceitábel a comezos do século XXI, máis obras coerentes e non discriminatórias e menos propaganda fraudulenta. Simplesmente, o que aprobou por unanimidade o Parlamento Galego en 1995.•
é portavoz do BNG
no Cóngreso dos Deputados

FRANCISCO RODRIGUEZ
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mostrou máis de unha dúcia de facturas

duplicadas. Nas outras imaxes, duas
facturas co mesmo número, data,
vencimento e forma de pagamento pero
por conceptos distintos.
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OBNG demanda ao governo que dea cantas sobre odestino.das subvencións concedidas áinstitución

AConfederación de Empresários 'dobraba' facturas
para xustificar gastos, segundo denúncia Cor~io
*

PAU L A CASTRO

A Confederación de Empresários dobrou facturas para
xustificar gastos diante da
administración. Asi o denunciaba o deputado socialista
Miguel Cortizo, coas fotocópias na man, perante o parlamento galego. Segundo o
conselleiro de Presldéncia,
Xaime Pita, se o PSOE ten
eses dados debe apresentar
unha denúncia na fiscalía.
Para o nacionalista Xesús Vega é, sen embargo, responsabilldade do governo abrir unha investigación e apresentar
os resultados no parlamento.
A mesma cantidade consignada
duas veces en duas facturas
distintas e baixo diferentes epígrafes. Diste xeito xustificaba os
seus gastos a Confederación de
Empresários diante da administración, segundo o deputado do
PSdG-PSOE, Miguel Cortizo. A
fraude non se limita a unha ou
. duas facturas. Cortizo deu leitura, durante a sua intervención a
case unha decena, xunto cos
seus duplicados, e adiantaba
quA "en próximas comparecéncias, haberá máis".
Case todas as facturas aparecen relacionadas de un ou doutro xeito cos cursos de formación do Plano FIP. Partidas consignadas como destinadas a
manuais, diplomas ou formación

contínua aparecen dobradas como catálogos de exposicións de
arte, aluguer de mobiliário, publicacións de congresos, manual de galega comercial ou
anúncios de prensa.
Cortizo chegou a insinuar que a
administración tamén pagou várias veces polo mesmo curso.
Neste caso o método empregado teria sido xustificalo duas veces como impartido desde planos diferentes. Dunha volta como curso do plano FIP e doutra
do Plano FORCEM. O deputado
socialista referiuse en concreto
a dous casos: un curso de Seguridade e Hixiene no Traballo e
outro de Escaparatismo.

lndependéncia
da Confederación

gación en firme para comprobar
a veracidade das denúncias realizadas por Cortizo, o conselleiro de Presidéncia limitábase a
convidar aos grupos da oposición a "comprobar personalmente todo o trámite e todas as inspeccións que se fan" no proceso
de concesión de axudas e subvencións tanto á Confederación
. de Empresários como aos sindicatos.
Este convite non fÓi ben acollido
desde as filas da oposición. O
deputado do BNG, Xesús Vega,
demandaba do governo unha investigación en firme a realizar
polas consellerias implicadas na
concesión de subvencións e a .
apresentación dos resultados no
parlamento.
·

Para Vega, "puido habéf un perig oso solapamento entre as
Mália os dados apresentados
axudas concedidas á Confedepor Cortizo, o conselleiro de
ración de Enmpresários e as
Presidéncia, Xaime Pita, aseguconcedidas a António Ramilo
raba que "coa responsabilidade
como empresário". Ademais, o
que lle corresponde ao governo,
se se tiveran advertido irregula-. deputado nacionalista subliñaba
a relación existente entre o ex
ridades terianse retirado as subpresidente da institución e o govencións". Pita afirmaba ademais que "non detectamos ab- ·verno. Unha relación da que
solutamente nada" e acusaba oestacou que, durante o seu
mandato, Ramilo "pediu o voto
tanto ao PSOE como ao BNG
para o PP".
de tratar de relacionar "tendenciosamente" as actividades fraude 3.000 millóns
dulentas da Confederación de .
Empresários co PP.
A c]nfederación de Empresários ecebeu desde o ano 1995
Sen embargo, na ve.z de commái de 3.000 millóns de peseprometerse a abrir unha investí-

Mái~
1

!

tas (3.332.772.772 pts.) en conceito de axudas e subvencións
destinadas, sobre todo, aos cursos do Plano FIP. O groso dos
cartas procedían da consellaria
de Famijia, Muller, Xuventude e
Relacións Laborais pero tamén
recebeu importantes partidas
das consellarias de Xustiza,
Presidéncia, Economía, lndústria e Educación.
A información, proporcionada
pela própria consellaria que
preside .Manuela Besteiro, desglosa partidas que aparecen
consignadas baixo diferentes
epígrafes. Sen embargo, ao
entender do deputado nacionalista, as explicacións son insuficientes porque estes epígrafes sop demasiado xenéricos.
Vega considera que desde as
distintas consellarias implicadas non se informou sobre os -·
procedimentos .de control que
se seguiron para comprobar o
destino que se lle estaba dando aos cartos e qu.e nen sequer se. pode asegurar se se
impartiron os cursos que aparecen especificados.
Nacionalistas e socialistas pediron a fiscalización das cantas da
CEG. Cortizo ademais asegurou
que "se un simples deputado
pode acceder a esta información -en · referéncia ás facturas
apresentadas- que non poderá
chegar a saber a Xunta se investiga de verdade".+

No concello de.::M11r _
o P~coi'.k7- céRcetle1 ____
oposiGión_Só-haL-2 ·~~ne1m$
do BNG. O alcalde n
temati~_nte ~ ~ ·
cedimenfos- regulame -- _- _, ,
nen contesta~as perg.illlt-as,
nen se atén áS'.'.omes::acr.:...® ;
nen-a~ita-o uso-dp-gáleg~~

consistórie -maJ1a=á~moo1aeian
do Vál0dor.::do-·Rovq~Edaamo
Gutiérre~, _deputadct:OO::S~~.

queria coñecer a poajcié"_p
-govemo sobre-asté=cGm~mento. O encarregaco""Oe"1'98postar era, outravolta-ctcpo.selleiro de Presidéncia, Xaime
Pita. A résposta-~revtS~[; A
Xunta non- varfac:e:r:nacla
porque "só poaen--=--actuar~fts
tribunais"porque "se=aterifaria contra a autOnomla~mani
cipal". Gutienez lembra1>a
que a Xunta pode actuar cando "considera que se-:..imriflxe
o regulamento xu~ í dLco". •
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Oalcalde accedeu anegociar·cos traballadores orecorte de persoal

con eles m€Sm0·.n o da:l:eI de
extranxeiría. No-o pQ~asuali~
dade, o cleput:aao anda1iiz-Cen,
teno dixo a_güilo de los_ltiQros a
Marruecos e El Ejido é a capital
do racismo e a xenof6oia. A
reconquista basca comezou.
Que non o logren depeñde de
moitas cousas, e entre outras
do noso traballo. Asi de claro.
A pesar deste bruido mediáti,
co, ternos que comprender que
votar HB é votar ao ministro
· da Policía e votar Redondo é
votar Oreja. Eche o que-hai". •

Antidistúrbios da Guarda Civil desaloxan
os traballadores dos Concello de Moaña
O Martes 27 de Febreiro ao
redor de . dio cento de antldistúrbios a Guarda Civil desaloxaron. as dependéncias
municipai aos representantes dos tra alladores do Concell o de oaña. Atopábanse
pechados esde a noite anterior paia emandar diálogo
do grupo municipal a respeito
das suas qondiclóns laborais
· e da priv~tización de servizos. Pola. tarde, o alcalde
comprometeuse_a negociar.
Non fixo falta usar a forza. Os
representantes dos traballadores do coMello de Moaña decidiron abandonar o peche unha
vez que o alcalde, Xavier Barreiro, mobllizou a médio cento
de antidistúrbios da Guarda Civil de Pontevedra para atallar
as protestas. Barreiro tamén
decidiu abtirlle un expediente
informativo ao xefe da Policia
Local por, ~egundo el, permitir
que o Comité de Empresa accedese ad Salón de Plenos,
onde pasaron a noite do Luns
26 de Febr~iro.
Os próprio~ traballadores manteñen que foi o próprio concelleiro de Facenda o que deixou
a porta abe'rta sen oporse á sua
entrada. N~ mañá do Martes 27,
e despois qe que o alcalde dera
orde á Pol~cia de desaloxar a
sala, os trclballadores abandoaron esta in~táncia e continuaron
a sua protesta nas escaleiras,
até que chegaron os antidistúrbios. A desta semana foi a mobilización máis importante despois d~ protagonizar concentracións todo~ os dias desde o 12
de FebreirQ, data na que o Govern o muriicipal anunciou as
suas intenclóns.
1

"O que sacf1mos en limpo -ex-

Uri herdo
envelenado

Os traballadores decidiron pecharse lago de que o PP propuxera a desaparición de
vintedous postos de traballo.
A.N.T.

plica Valentin Piñeiro, presidente do comité de empresa- foi o
compromiso do alcalde de que
vai negociar con nós a relación
de pastos de traballo". O malestar dos traballadores viña producido pola negativa do Governo
municipal a non negociar os orzamentos, que se tratarán no
pleno do Mércores 28 de Febreiro pala noite.
Os planos do Partido Popular
de Moaña contemplan a desaparición de 22 pastos de traballo, dos cales 3 son de funcionários -que están vacantes na
actualidade por xubilación- e
19 de persoal laboral. Os traballadores tamén se negan á privatización do servizo de limpe-

za viária e de estabelecimentos
públicos. Manteñen que desde
que pasou a mans privadas o
de recollida de lixo, o servizo
empeorou e as condicións dos 1
traballadores tamén.
"Queremos que se faga unha
catalogación de pastos de traballo para poder estabelecer
critérios non discriminatórios a
respeito das funcións que ten
que desenvolver cada quen e
os sueldos a cobrar", sinala Piñeiro, que critica que o PP trate
de sanear as arcas municipais
con estas amortizacións namentras lle sube o soldo a cargos como o de secretário, o
próprio alcalde ou os concelleiro de Facenda. +

HORACIO GÓMEZ,
A IMAXE DO P.P. VIGUÉS:
B. LAXE
Horácio G~mez deixa os seus cargos institucionais

co~~ conce leiro de Vigo ~ vicepresidente d~ De~~,

tac1on de P ntevedra. Va1se como chegou a polm,
ca, sen ent~der nada. Amparándose nunha cadea
de xomalist sobrecolledores anunciou que "Salvou
ao Celta e gora vai salvar Vigo", segundo procla,
maba o bol tín,panfleto distribiuido en Balaidos da,
quelas. Ninguén explicou de quen salvara ao Celta
e, ainda menos, de quen pretendia salvar a Vigo.
Menos ia fatelo el que, uns meses antes, era incapaz
de articular duas ideas seguidas en público. As ca,
roucadas q~e lle dician non só o levaron a pensar
que a presidéncia do Celta era unha autopista di,
recta para facer negócios. desde a política, senón que
lle fixeron crer que posuia unhas cualidades imnatas
capaces de líderar unha cidade.

contemplaba. Pactaba co BNG á manee do PP, pero
· a sua idea de construir un novo campo municipal ce,
dido ao Celta, ben en Balaidos ou en Návia, non era
posíbel. O concello demandaba financiamento e
tanto a Xunta coma o Madrid . non só non soltaban
un peso, senón que lle recriminaban a sua atitude.
Horácio presionaba unha e outra vez, chamando
aos seus mentores. Pero o que ao .comezo era delon,
gar, despois cónverteuse en recrill1-inacións pola sua
insisténcia e, máis tarde, insinuación para que dei,
xase o cárrego de concelleiro.

Pero non se lle pode botar a culpa a Horácio Oómez
da sua incompeténcia como político, nen tan sequer
do seu paifoquismo iluminado até voltarse perigoso
para o próprio PP ao non saber distinguir médios e
fins. A culpa é do PP que foi quen o chamou como
Xa na campaña eleitoral comezou a darse canta que
nada era coma llo pintaran ao comezar a ·sair a sua
salvador eleitoral. Un PP que en Vigo non só ten
vida privada, nada exemplar, nos meios de comuni,
múltiples faccións, senón infinidade de intereses per,
cación. Pero ainda teimaba en servirse da política,
soais e políticos. Incapaz de facer unha oposición ao
BNG, pero sobre todo, de porse de acorde nos prin,
confundindo os seus. intereses persoais, co Celta e a
cidade. Pouco tardou tamén en darse canta de que
cipais temas da cidade até o ponto de que Corral, o
voceiro municipal da dereita, renega de todas as de, ·
"sen governar, non podes realizar os teus proxectos'',
segundo afirmou nunha recente entrevista.
cisións tomadas polos seus compañeiros cando esta,
~ no govemo. Horácio Gómez é, nen máis nen
Asi <!J.l!1Mi~ .:>f©i1 cl~sem:aPltP'!l(h da p©lft!ica como el a . . . mel'l.e>s;•que-a imaxe éorpóPea do PI? -vigués.·+ · ·
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Sobre a candidatura de Mayor
Oreja á presidéncia de Euskadi
e crebe Xosé Luis Barreiro Ri,
vas en LA Voz DE GALICIA:
'Mercé a Mayor Oreja, a
sospeita de ambigüidade ou
connivéncia co terrorismo ex,
téndse hoxe dende Ddón Elor,
za ate aeonferéncia-Eptscop
pasando por Arzalluz, Nogueira
e os cociñeiros bascas. A él de,
bemos a teoria da resposta úni,
ca que xoga perigosamente, ao
estilo de Garzón, coas garantías
xurídicas e pollticas da dem<r
crácia. A el debemos que a
análise do problema base.o fose
sustituid~ por un xeremiaco
laio multitudinário no que todos parecen apuntados á carrei,
ra da mellor condea, o máis
sentido pésame e a máis
frustrante profecia dun
sofremento longo e resiñado.
seu pior erro foi o que moitos
lle reputan como acerto: ter es-tragado a trégua e abocar fus..
kadi a unhas eleicióru binárias
nas que só xogan él (Mayor
Oreja) e o caos (Analluz) c<r
mo se non fose posibel afinar e
cantar en tons intermédios".+
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A caza maior
de Oreja
Iñaki Anasagasti, voceiro do
Grupo Basco no Congreso, es,
crebe no diário DEIA: "Mayor
Oreja foi mércores ao Congre,
so con fachenda de Lehenda,
kari. No seu entorno dinque o
inimigo a bater non é o Partí,
do Nacionalista Basca senon
Ibarretxe e os de IU, que a sua
teima connosco é doentia e
que o único que lle interesa é
saber o que vai facer IU na
noite eleitoral. IU é agora a
peza de caza mayor de Oreja,
xaqueo PSOE
ignominiosamente enténdese

Proposta
de transición
para Euskadi
O voceiro de Euskal Herritar,
rok, Amaldo Otegui, explica
nunha entrevista publicada en
lIERRIA EGUINEZ a recente
Proposta de } ransición dos
abertzales: "E unha absoluta
marcianada peruar que españois
e franceses van aplaudir non
sabemos que reinterpretación
de non sabemos que vias cons~
titucionais e de derechos históricos que van perm.itir construir
Euskal Herria como Estado da
Europa. A proposta que nós fa,
cernos é absolutamente
pragmática. Os base.os ternos
que construir unha arquitectu,
ra institucional, polftica e ad,
ministrativa, que n~ permita
..facer o debate que fixeron che,
cos, lituanos, estónios... ; que
nos permita decir a base.os e
bascas como organ.izármonos
no interior e no exterio~ que
nos permita decidir o mc:x:lelo
económico que queremos, o ti,
po de relación que queremos
con Europa e se queremos tela
ou non. Existen en Euskal He,
tria numerosísimos seitores so-dais, cultura.is e polfticos que
aspiran a desenvolver todos os
seus direitos civís e políticos
como povo basco e como
cidadanía basca. O que ternos
que facer é organizármonos. E
como nos organizamos? Pacen,
do lrutitucións nacionais. O
que estamos a plantear é unha
organización lfdima,
fundamentada na vontade de,
mocrática nacional do povo
basca e o que queremos é habi,
litar unha estratéxia para
logralo, con independéncia de
que a París e a Madrid lle gos,
te. O que é absolutamente
marciano é decer ao cidadán
que pode conquistar a
independéncia con non sei
que interpelacióru parlamenta,
res en Madrid e París". •
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António Fontenla

'Os sindicatos dependen tanto do diñeiro da Xunta
coma os empresários"
9f>- AFONSO EtRÉ

SEGURAMENTE VAi SER O PRESIDENTE DA PATRONAL GALEGA HOXE MESMQ. ANTÓNIO FONTENLA, CON CERTA FAMA DE IR MÁIS POR LIBRE
QUE OS SEUS ANTECESORES NO CÁRREGO, AFIRMA QUE O ASUME DADA A DIFÍCIL SITUACIÓN POLA QUE ATRAVESA A C.E.G., E PROMETE, AN- .
TES DE NADA SUPERAR OS ACTUAIS PROBLEMAS TANTO ECONÓMICOS COMA DE IMAXE, "PARA QUE OS EMPRESÁRIOS PODAN IR COA CABEZA ALTA".
Poca que os~-~- ~·~-'- ·- ri: --- ··
a- que-se_trasilli
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Voz Noticias

Que lle oferece ao empresarlado galego para que confle
en vostede como o seu presidente?
Responsabilizarme da xestión
da CEG e poñela no lugar que
lle corresponde, superando os
problemas tremendos que está
a viver. Tratarei de que o empresariado galego poda voltar a
levantar a cabeza, algo que
agora é difícil cando talamos
nos distintos foros. Para logralo,
ternos que ter resalto o problema da nasa xestión interna.
En que se dlferéncla a sua
candidatura e a de Xusto Alvariño? Por que se apresentan duas candidaturas?
A diferéncia máis importante entre as duas candidaturas é que
nós considerábamos que debia
ser unha candidatura de consenso, dada a gravidade da situa~
ción. A unha dirección co respaldo de todos os asociados íalle
ser máis fácil negociar coa banca e con outras instáncias para
salvar os actuais problemas.

Como pensa portie fin?
tise unha sóa candidatura hai
que perguntarllas á ConfederaNon podo prometer facer nada
ción de Pontevedra. Estiven presen antes ser capaz de apontalar
dicando o consenso desde semunha casa que se me esboroa. Os
pre. Incluso me mostrei disposto
catro presidentes provinciais proa retirarme se as outras tres concuramos unha solución de confederacións se poñian de acordo
. senso porque a CEG viviu até de
nunha candidatura conxunta.
agora por libre, sen nengun tipo
de vinculación e até de costas ás
Como explica o enfrontamento
catro Confederacións provinciais.
existente, sobre todo no eido
empresarial, entre o chamado
As Confederacións provinciais,
Norte e Sul de Galiza?
sen sabelo, atopómonos con
É unha vella cuestión cunhas rai- ese endebedamento importante
e, agora, ternos que facerlle
ceiras históricas localistas entre
fronte nós. Irnos procurar que as
Vigo e A Coruña. Se hoxe analidébedas que nos vencen axiña
samos a situación non é comlevalas a médio prazo. As Conprensíbel. Somos unha comunifederacións provinciais son as
dade de 2.800.000 habitantes;
que van poñer os avais e os emunha cidade mediana... Tiñamos
préstitos para logralo. Ternos
que estar unidos para defenderque chamar a todas as portas da
nos porque somos un mercado
banca para lograr refinanciar
apetecíbel para os de fóra. Galiza
esa débeda. Estou seguro de
ten que ser unha unjdade indusque co programa comun apretrial e de consumo, senón non
sentado polas Confederacións
somos ninguén. Hoxe as novas
(a de Pontevedra con lixeiras vacomunicacións racharon co isolariantes) superaremos de xeito
mento que podia en certo tempo
levar aos localismos. P~ese vivir . doado esta lamentábel situación.
en calquer cidade de Galiza e traSupoño que pulsarla cal é a
ballar ou mercar noutra.
atitude da Xunta ante este programa de salvación da CEG .•.
Porlle fin

Mália a esta situac.ión non foi posíbel o consenso por máis que, · ao endebedamento
ao ter a miña candidatura o respaldo de tres confederacións · Falabamos ao comenzo da
P~~V~!],q!~is.~.[l2'º'..s"e.J2~0~.Ialflt P~n·1. PCtP!=t-4R~·t1t~ r ~ lt..u..il.~~A,n , ~ ~ '
d1v1s1ons ás que tan afeitas estaCEG propiciada, sobre tomos. As causas de que non exisdo, polo endebedamento.

cial galego. A min preocúpame
que, nestes momentos, se esteña a atacar á Xunta por mor dos
problemas da CEG, cando a
Xunta non é culpábel de nada.
Un dos problemas históricos da
CEG é que as grandes empresas galegas non se implicaron
nesta institución e que as cu~
tas da organización empresarial
dependeron moito de empresas
de tora como El Corte Inglés.
Estou de acordo en que as grandes empresas galegas teñen que
implicarse moito máis. Algunhas
xa o están a facer de xeito colateral, pertencendo á organización
sectorial ou provincial. No Consello Asesor están as grandes
empresas, aportando unhas cuotas especiais. Vou tentar que a
maioria das grandes empresas
galegas esteñan neste organismo e penso que vou ser quen de
logralo. Outras terán que aumentar a sua implicación. Hoxe o pe·so das cuotas de El Corte Inglés
é mínimo. Mesmo asi, o que non
podemos é discriminar ás empresas que están operando na
Galiza, ainda que teña o meu corazón coma todo o mundo.

A dependéncia da Xunta
Coido que a atitude da Xunta é
de preocupación. A mesma que
teria se o crise~ . ll~leperc;,utls,e3! " _ P.qc:JEt ~xj$~ir: algl¡lnha , reJ~c;ipJJ
calquer outra institución imparentre a crise da Federación de
tante do tecido económico e soEmpresários Galegos no Ex-

Hai uns anos reat1zar.onsa.umras
declaracións nas que se comparaba aos sindicatoseos narcotraficantes e cos- terroristas: S-ain
publicameote afirmé!fldo q·u.g. ·eu
non compartia eses pontos de
vista. Un país moderno debe
contar cunha organlzaciórrs empresariais e sindieais fertes~ Existen asuntos nos que ternos que
·colaborar e apoiamos, por exemplo en temas que son vitais para
ambos, como a consecución de
infraestruturas ... As reivindica. cións salariais sepárannos, pero
é ló>sico. Son partidário do diálogo. As veces fracasa tanto o que
. nega os pontos de vista dos demais como aquel que é incapaz
de convencer ao seu interlocutor.
Non podo prometer que as relacións vaian ser fruitíferas para os
sindicatos, cando se trata de defender intereses sectoriais eu defendo os dos empresários, pero
_.,_¡ si prometo .q_
ue- _estas r;elacJónf?l
estarán baseadas no respeito e
na consideración.+
.
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Rebaten afalta de ambición do informe encarregado poia Deputación

Os sindicatos apostan por 28.000 empregos máis
en Ourense de aqui ao 201 O
-0- A. ESTÉVEZ

Diminución de habitantes debido á emigración e ao avellentamento, falta de indústria, deficientes comunicacións e un agro
desaproveitado. Son as conclusións máis relevantes do Diagnóstico provincial encarregado pola Deputación de Ourense como paso prévio ao desenvolvemento do chamado Plano Estratéxico 201 O. Apontamentos que non difiren dos que fan sindicatos, empresários e partidos da oposición. As diferéncias amósanse á hora de explicar as causas e as posíbeis solucións.
UGT, CIG e CCOO xa apresentaron alegacións, que se van de~
batir o 6 de Marzo, para un diagnóstico "carente de ambición".
Dez anos para cambiar a ten.déncia á baixa da província de
Ourense. Ese é o obxectivo
dun plano que conta para a
sua elaboración cun Consello
do q.ue forman parte asociacións empresariais, representantes políticos e mái's os
sindicatos. O pasado 1 de F.ebreiro Xosé Luis Saltar convocaba a todos os sectores implicados no Edifício Simeón de
Ourense á apresentación do
Diagnóstico provincial, realizado, através do lnorde, pola empresa basca de Consulting
LKS. Facia unha chamada o
presidente da Deputación a
que as organizacións sociais fixeran as suas aportació_ns ao
traballo realizado de LKS.
Cunha semana de antelación
sobre a reunión, o responsábel comarcal de UGT, Victor
Pariente, o da CIG, Etelvino
Blanco, e o de CCOO, Xosé
Gómez, entregaron o Luns 26
de Febreiro no lnorde 18 fólios coa sua visión deste diagnóstico. Non son poucas as
eivas que lle ven, desde o uso
de dados desfasados até a falla de fondura dalgunhas das
propostas. As tres centrais

consideran que o informe de
LKS non -ten ~n conta a potencialidade por comarcas,
non reflecte o tamaño das
empresas da província, e é
conformista en canto ás ,expectati.vas . de emprego de
aqui ao 201 O.

"Parécenos pouco ambicioso un
plano que a 1O anos vista da como bon un escenário cunha taxa de actividade do 45% e que
tan só aspira a acadar un nível
de 119.700 empregados na província", subliñan as centrais. Os
últimos dados da Enquisa de
Povoación Activa reflecten que
na província de Ourense hai
117.800 ocupados. Unha previsión de crecemento de 1.900
_postas de. emprego' en 1O anos
s-emella aos 'Sindicatos "pouco
ambiciosa".
"Plantexamos un nível de
ocupación de 146.000 persoas e unha taxa de actividade
do 52,8%", engade·n. Aseguran os responsá~eis comar-

Un informe de 85 millóns
Acusan UGT, CCOO e CIG
aos autores do informe de oferecer datos atrasados, pertencentes na maioria a entidades
privadas, e de facer 1:mha análise "de orella" dos sectores
produtivos. As críticas non son
irrelevantes se se ten en conta
que o encárrego que o lnorde
fixo á consu1tora LKS ten un
orzamento de 85 millóns de
pesetas, que poderian aumentar en doce máis. A realización
do informe completo foi aprobado na Deputación no ano
1998, cun prazo de execución
de dez meses. Nada se soubo
da sua realización até o pasado 1 de Febreiro.
·
Esta é unha das razóns pola

que o BNG, cuxo deputado
provincial Xosé Rodríguez
Cid forma parte do Consello
do Plano Estratéxico, non
acodira ao acto de apresentación da primeira parte do
traballo dó LKS no Edifício
Simeón. "Coidamos que este
diagnóstico xa estaba feíto,
non facia falta encarregarllo a
unha empresa de fóra, é un
estudio que ben se poderia
ter levado a cabo na Universidade", defende Tareixa
Paz, deputada provincial da
organización nacionalista.
Ainda que coinciden con boa
parte do diagnóstico, reiteran
que "ainda non sabemos é o
que se pagou xa por esta primeira parte do traballo". +

cais dos tres sindicatos que
non é nada irreal. "Estamos a
falar dos dados correspondentes ao 3º trimestre do ano
1995"; din.

Calidade ou
desaproveitamento?
O diagnóstico non é compracente coa política da organización maioritária na província, o
PP, ainda que si o exime de
responsabilidades na crise
económica. Asi, en canto ao
sector agrário, os expertos da
consultora e os sindicatos teñen visións diferentes. Mentres
o informe culpa da baixa rendabilidade do agro á má calidade ·dos produtos, as centrais sinalan que o sector ten grandes
potencialidades que non se
aproveitan "con vocación industrial". "O que si falta é apoio
institucional real para que se
desenvolva", engaden.
A perda de povoación e a falla
de alternativas profisionais para
os máis novos tampouco son
contempladas por UGT, CCOO
e CIG como "irreparábeis". Por
iso adican especial atención ao
sistema de formación profisional, cuxa análise está ausente
no informe, e que precisaria de
ramas relacionadas coa Madeira e o Móbel, coas Artes Gráficas ou coas Industrias Alimentárias. En canto á universidade argumentan os sindicatos que "a
caréncia de carreiras técnicas
en Ourense faise máis notória
cando nesta província se ubica
o Parque T ecnolóxico de Galiza,
o cal deberia de servir e servirse
da Universidade".+

NORMALIZACfÓN LINGÜÍSTICA

Veiga de Valcarce recoñece o galego como língua cooficial
O pasado 24 de Feb·reiro o
concello bercián de Veiga de
Valcarce aprobou unha moción
apresentado polo Grupo Municipal Renovador, no que se recoñece a língua galega como
"língua própria e c,ooficial" xunto ao· castelán . E o primeiro
concello da Galiza non administrativa que o fai.

Os orzamentos municipais
en Oleiros están pendentes
de aprobación, xa que só o
concelleiro do BNG consensuou os mesmos con Alternativa dos Viciños, grupo ao
. que pertence a alcaldesa Ester Pita, e que canta con nove concelleiros. Os oito do
PP e os tres do PSOE non
apoian o documento
orzamentário. Nun pleno extraordinário que se celebra o
8 de Marzo Ester Pita someterase a unha cuestión de
confianza para evitar, nas
suas palabras, a parálise
dos investimentos para este
ano. De sair derrotada, a
oposición ten o prazo de un
mes para apresentar ante o
pleno a eleición dun novo alcalde. Pita defende que a
sua proposta orzamentária
inclue 91 emendas de PP e
PSOE.+

Denunciada
a manipulación de dados
•
no pem11so
dos depósitos do Ferrazo
A Plataforma en Defensa
da Ria de Arousa denunciou a manipulación nos
dados cos que se conseguiu a declaración de utilidade pública dos depósitos do Ferrazo, razón
pola que solicitou nun recurso contencioso administrativo a declaración
de nulidade. A PDRA denúncia que os planos
aportados polas
empresas promotoras
dos depósitos, Finsa e
Foresa, non rexistan nengun núcleo de povoación
en dez quilómetros arredor, cando toda
Vilagarcia, Carril e Vllaxoán están dentro dese perímetro. Ademais, no proxecto implántanse medidas para
armacenamentos inferiores aos dez mil metros
cúbicos, cando os depósitos do Ferrazo superan
os oitenta mil.+

Várias canteiras
amenazan
a Serrci da Lastra

O acorde implica o recoñecemento do galega como património cultural do município,
solicita ao 1nstituto de Estudos
Bercianos a elaboración dun
nomenclátor en galega das localidades que compoñen o
município, recuperando os
seus nomes históricos e
usuais.
Tamén se insta a que de maneira progresiva se realice a rotulación bilíngue no município e se
promova a utilización de documentación bilíngue na administración municipal.
No acordo plenário instouse a
que se informe á Xunta de
Castela e León para que, se o
considera, recorra a decisión
no Tribunal Superior ae Xustiza, se considera que non cum-

Moción de confianza
en Oleiros vencellada
aos orzamentos

pre a legalidade, e en caso
contrário se lle dea cobertura
legal á decisión municipal.
Diferéncian o caso de Veiga de

Valcarce co do Condado de
Treviño. Este adoptou o Euskera como património municipal.
A decisión foi recorrida pola
Jun~B: ~~- 9~~!~1~ _
~ _L_e_
ó_n_~ _~~--

Segundo unha denúncia
apresentada pala
Fundación para a
Protección da Natureza ante o chefe de Servizo de Urbanismo e Inspección Territorial de Ourense, várias
explotacións de pedra amenazan con degradar os recursos naturais de alto valor
ambiental da Serra da Lastra no concello de Rubiá.
Os ecoloxistas recordan
que a Lei de Conservación
de Espazos Naturais abriga
aos poderes públicos a preservar os aproveitamentos
sostíbeis e a biodiversidade
tada abaixo polo Tribunal. O •
ambiental. Ante a degradación da zona, a Fundación
caso de Veiga de Valcarce é
diferente pór canto o galega
denunciante reclamou
ten recoñecemento explícito no
incluíla na Rede Natura
__ ~~!é!t~!~ ~~ -~~tº!lP~i~: ~ __ . ____ ____2_000. •
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Que avances se tefien dado
na investigación da EEB desde a sua aparición?
Ao princípio pensábase que a !3nfermidade podia ter a sua orixe no
mesmo prión que provoca a doenza no gando ovino, que se coñece
como scrape ou tembladeira. Hoxe sábese que non, que xurdiu no
próprio bovino e que foi a introduci ó n de animais enfermos nos
pensos o que causou a epidémia.
Nengunha das cepas existentes
no Reino Unido de scrape -coñécense ao redor de 20 prións diferentes que causan problemas no
gando ovino- é capaz de desenvolver a enfermidade no bovino.
Desde o 1986 ao 2000 lévanse
descuberto no Reino Unido ao redor de 185.000 casos positivos.
Teñen a enfermidade máis ou menos controlada, pero cando se
empezaron a obter resultados positivos foi apartir da proibición das
fariñas de orixe animal.
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Enrique González Garcia,.
Decano da Faculdade de Veterinária

ros casos no Reino Unido si houbo adverténcias na inspección de
carne con respeito a que a enfermidade podia aparecer. As martes sospeitosas mandábanse a
referenciar a Zaragoza, pero o
problema empézase a tomar
máis en sério cando se localizan
os primeiros casos positivos. Até
entón houbo unha certa relaxación e falta de previsión. Pala
cantidade de gando que ternos
obviamente era imposíbel quedar
á manee. Sabíamolo todos.

'Asi que pase a EEB temos que repensar
a indústria gandeira'

Como pode recuperarse a
confianza dos consumidores?

-0- PAULA BERGANTlÑOS_

Como decano da Faculdade de Veterinária en Lugo, Enrique .González Garcia explica os resultados das investigacións sobre a Encefalopatia Esponxiforme Bovina. O control da alimentación do gando e o estudo do comportamento do prión, son ao seu ver os pilares básicos para
enfrentarse a unha doenza que deberia conlevar unha reflexión sobre o sistema de produción.

O contáxio humano revoluciona o tratamento da EEB?
A raiz da aparición nos anos noven ta de animais non bovinos
contaminados polo próprio prión
do bovino -primeiro detectouse en
exemplares de zoolóxico e despois tamén apareceu nalgun gato
doméstico- saltou a alerta sobre a
posibilidade de que a enfermidade
puidera contaxiarse dunha espécie a outra. A proba definitiva chegou coa descuberta de casos de
Creutzteld-Jakob en persoas de
entre 14 e 18 anos, cando o normal é padecer a doenza ao redor
dos sesenta. Comprobouse que
efectivamente o prión que causa a
enfermidade da EEB é o responsábel desta variante de Creutztelch.Jakob e puxéronse en marcha medidas moito máis estritas.
Na actualidade, incluso en paises
como Alemaña ou Franza -con
incidéncia média-, non se ere que
a enfermidade poida chegar á gravidade acadada no Reino Unido
porque se tomaron medidas dunha forma mpito máis rápida.

O control da enfermidade vai
estar moi ligado tamén á investigación da transmisión.
Por un lado está a investigación
a respeito da transmisión, pero
tampouco se sabe como se
comporta o prión desde que entra en contacto co ser humano
até que desenvolve a enfermidade. Nas encefalopatias tense
constatado que ainda que o
prión chegue, teñen que existir
unha série de condicionantes
xenéticos para que o individuo
desenvolva a enfermidade. Ademais do control sobre todo o que
entra na cadea alimentária, necesítanse test de detención con
moita máis sensibilidade, que
permitan detectar a enfermidade
antes, a poder ser en vida.

A respeito da transmisión entre bovinos, que se coñece
sobre seguro?
No princípio da enfermidade baralláronse diferentes hipóteses.
Pensouse que podia vir do scrape ou importado de fariñas que
chegaran de África , en concreto
de Bostwana. O que realmente
se probou é que a causa foi a de
ter introducido na cadea alimentícia animais que xa sofrian a enfermidade e que non foron incinerados. Ao Estado español chegaron pensos con fariñas feitas
no Reino Unido e parece ser que
hai moita relación entre a aparición da enfermidade e esta importación en etapas tempranas,
cando ainda non estaba controlada a sua utilización. Tampouco
se pode desbotar a posibilidade
de que aquí aparecese algun caso que lago .se utilizase tamén
para a fabricación destas fariñas.
No que se refire á transmisión entre os próprios bovinos estudáron- ·
se várias posibilidades. Non se
puido probar que se tratase dunha
transmisión de tipo xenético, tampouco se puido reproducir de xeito
experimental por contáxio horizontal entre animais, nen pola utilización de semen de tauros positivos.
Experimentalmente tampouco se
chegou a demonstrar que a vaca
enferma puidera traspasar a enfermidade á cría no periodo de xestación. Agora ben, cando se analisaron estatisticamente os casos,
· comprobouse que nas granxas
con vacas enfermas, a porcentaxe

Controlando cada vez máis e
mellar a carne que pasa ao consumo e todo o que revirta sobre
a alimentación dos animais. A
ninguén se lle pode convencer
con medidas artificiais. Estanse
empezando a dar eses pasos. o
problema é que desde que se
comezan a obter resultados fiábeis até que se ten unha visión
de conxunto de calé a entidade
do problema pasa un tempo. Para o sector quedan uns meses
duros. Non podemos confundir o
que significa seguridade alimentária,. de tipo sanitário, coas medidas complementares para paliar a crise no sector, para evitar
que todas as perdas recaian sobre o gandeiro.

lnevitabelmente este problema saca a luz o debate a respeito da ganderia intensiva.

A.N.T.

de tenreiras que desenvolvían a
doenza era un pouco superior. De
aí que, para eliminar riscos, se proceda a sacrificar as crías das vacas que deron positivo.

Porque se fala de materiais de
risco?
Ha.i determinados tecidos que
pod~n estar implicados na reprodución do prión e na posterior colonización do sistema nervioso. Ainda que o animal sexa
negativo, o prión pode atoparse
en periodo de incubación nesas
zonas. Por iso se retiran do consumo, para evitar riscos.

Poden existir -problemas co
leite?

A maior parte dos ·animais afectados son produtores de leite
que son, á sua vez, os que
máis penso consumen. No Reino Unido suman o 81 por cento
dos casos pero nunca se detectou que houbese infectividade en leite. Outra posibilidade é
que existise infeé-tividade en
sangue, pero no caso das vacas tampouco se ch-egou a detectar. Parece ser que está
bastante restrinxida ao sistema
nervioso central e á cabeza. De
existir outro tipo de problemática por diseminación do prión
en doses infectivas noutros teci dos o problema seria outro
moito máis grave.

Coñécense os nomes das va-

cas afectadas, os seus donos,
pero non se sabe nada- dos
produtores de penso.
Igual que existe trazabilidade no
animal, a Administración pode facer un seguimento do penso que
·está consumindo. Entendo que
agora iso estase a vixiar. Seria inconcebíbel que se. seguirá. diseminando a infección porque determinadas casas sigan fabricando pensos que non están autorizados.

A enfermidade coñécese desde hai máis de unha década,
pero no Estado non existia o
mal' até agora ou non se tiña
detectado?
Desde que apareceron os primei-

A forma na que se orientou a
ganderia intensiva -que busca altos níveis de produtividade e calidade-- é difícil de soster por condicións naturais. A vaca non pode
obter só do consumo de herba a
cantidade de proteina que $e
quer para o leite. Hai que darlla e
pode ser de orixe animal ou vexetal. Tanto en Estados Unidos
como en Europa optouse por
complementos de tipo proteico
que á sua vez se obtiñan dos animais. O gandeiro adaptou a sua
produción aos sistemas modernos e incluiu os pensos compostos na dieta das vacas. Outra posibilidade seria recurrir a base
proteica de tipo vexetal. Un dos
máis utilizados é a soxa, pero
neste caso topamos tamén co
problema dos tranxénicos. O que
é evidente é que non vamos a
producir a mesma cantidade se o
que buscamos e maior seguridade. Mudar o actual sistema é
francamente difícil pero hai que
extremar moito .máis as medidas
de control e a poder ser ir cara
unha produción máis integrada
no recurso próprio. O camiño a
escollar vai depender do en sério
que se tome este aldabonazo no
futuro. Unha vez superado este
ponto crítico cómpre unha reflexión
moi séria sobre o sistema de produción que queremos manter. +
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Abondan na Galiza os atentadüs urb8,!lfs1!~, -paisaxísti~.....:_e;: • ·
medioambiehtais concretados na destrución de áf._oores autóc.:. -:::_ -=
tonas, expólio ou traslado de pezas do patrimofüe etnográfico, ··
criación de corixuntos arquitectónicos desordenados e abe,
rrantes, destrución inecesária de ronas verdes, etc. Tal fenó,
meno de desvalorización dos recursos naturais e paisaxfsticos
funde as suas raiéeiras na aculturación dunha parte import-an,
te da nosa sociedade que descoñece o valor do património do
país e véndeo a disbarate para facerse con calquer ben, pere,
cedeiro ou non, de valor mercantil equivalente. Casos como a
eliminación de arboredas para asfaltar ou cementar un terreo
ou un camiño, o intento de gañarlle metros aos cauces flu,
viais, a construción nos curutos protexidos, a destrución de
muros de pedra para substituilos por bloques de _cemento, etc,
son abundantes neste país. E o máis surp_renáentecé qu@,-moi=
tas veces, non existe unha presión importante concretada na
satisfacción dunha demanda real en matéria de infraestruturas
ou equipamentos para o conxunto da sociedade e, menos ain,
da, se percebe un aumento de valor real dos be.ns para os proprietários responsábeis das modificacións. Na maioria dos ca,
sos latexa a simples aculturación do indivíduo médio que, de,
sexoso de facer algo que considera novo, cárgase calquer tipo
de património pre,existente que xulga de nulo ou escaso valor
e interese para el e para a comunidade.

Fischler e AbdenTaman Yusufi durante a última· reunión en Rabat.

Oconselleiro Amáncio Landin apoia firmement~ axestión de ~ischler

Afro~ do Sáhara,
pendente dos derradeiros
achegamentos europeus a Marrocos
· A ruptura das negociacións
entre a Unión Europea (UE) e
Marrocos para alcanzar un
acordo para prorrogar a presé n cia da frota galega nas
águas do Sáhara provocou
malestar entre os membros
da Mesa pola Defensa da
Pesca e nos p·a rtidos da
oposición. Mais o comisário
de Pesca da UE, Franz Fischler, segue a ser optimista para arranxar o conflito nunha
nova reunión co governo
marroqui. O conselleiro galego do ramo, Amáncio Landin, apoiou o seu labor nestes meses de paro . obrigado
para os pescadores de Galiza.
O governo galego considera
que agora é preciso apoiar a
Fischler e confiar nas suas posibilidades de diálogo. "Fischler
foi o único comisário- europeu
que sentou na mesa de negociacións. Asumiu toda a responsabilidade no conflito e apoio
moito o futuro da pesca". Ao
mesmo tempo, o ministro español, Miguel Arias Cañete, ·levará
diante do Consello de ministros
europeus unha proposta consensuada en todas as autonomias interesadas. "Hai interese
desde Marrocos para que os intereses das diferentes comunidades se vexan fragmentados.
Nós exiximos que a negociación sexa global para os intereses españois e non benefície
nen prexudique máis a uns que
a outros."

Bloque Nacionalista Galega
(BNG) reclamou o cesamento
das relacións comerciais co país
norteafricano até que se asine
un novo acordo.
Para os nacionalistas galegos,
os marroquis están a menosprezar a frota galega. "Para Marrocos, só se pode
prorrogar o acorde coa frota artesanal andaluza e
deixar fara a ga1eg a". _Para o
BNG, é moi pouco correcto que
ninguén da Xunta de Galiza estives e presente
durante o proceso negociador.

O gÓverno

gal ego
considera
que agora
é preciso
apoiar a Fischler
e confiar
nas suas
posibilidades
de diálogo.

Desde Comisións
Mariñeiras, o seu
responsábel Ramiro Otero tamén
se laiou da falta
de acorde entre a
UE e o reino
alauíta. Este sindicato considera
que nen os europeus teñen unha
vontade firme para exixir a renovación nen Marrocos ten interese en continuar a
talar do tema. "Fischler demostrou ter escasa iniciativa e unha
excesiva debilidade diante dos
pedimentos africanos. Marrocos
decatouse de que pode aproveitarse da sua posición e presiona
para conseguir grandes gaños
No compás de espera, sindicatos e partidos políticos manifesaínda a sabendas de que o seu
taron o seu desacorde co estilo
interlocutor non pode aceptar",
co que se está a levar. o conflito .' explicou Otero.
e solicitaron mudanzas imediatas nos xeitos da negociación. O
O dirixente sindical expresou a
... ;')· s t1 ·/~i._: ~...""' ~-:..J ~

~ ~
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sua confianza en que o sector
permaneza unido e non cámbie
o seu primitivo obxectivo cando
se criou a Mesa pola Defensa do
Sector· Pesqueiro .. "Neste intre
non se pode nen se debe falar
doutra cousa que. non sexa lograr un acordo que garanta os
pastos de traballo directos e indirectos que están
en xogo". Por este motivo, descualificou os políticos e médios de
comunicación
que deixan entrever posibilidades
reais para a reconversión. "Non
se lles pode facer
caso a aqueles
que pretenden
debilitar ·a meta
central da negociación, con solucións erradas ou
desastrosas para
os nosos intereses. Só através
da constáncia na
nosa protesta taremos saber nos
foros axeitados a
nosa negativa a
calquer futuro
que non pase por seguir a pescar no Sáhara."

Son várias as razóns que explican este modo de proceder.
Desde a pertenza a un Estado feble no relativo ao cumpri,
mento das normas urbanísticas e patrimoniais, até a inexi.s-téncia dunha estrutura de clases sociais sólida e estábel no te,
rritório galego, todo confluiu para que os sinais paisaxísticas
e arquitectónicas do país se foran nutrindo de iniciativas
anárquicas e desordenadas froito das experién~ias vividas polos emigrantes en países diferentes ou pela elitiña provincia,
na autóctona que se foi modulando a imaxe e semellanza dos
enviados polo poder central español para poñer orde, controlar e imbuír de novos valores á sociedade galega. Velaí as ini,
dativas de cementar e calear as casas de pedra para pasar nos
últimos anos a picalas de novo, as casas de indianos ou as
emuladoras da construc;:ión centroeuropea, os modelos uni,
formes da obra pública civil con instalacións e vivencias pou,
co consistentes coas nosas características climáticas, os in,
tentos de construir por riba dos rios mediante a sua canalización e ocultamente, as construcións masivas dos plSO& para
emigrantes con enormes benefícios para a nova clase parasitária autóctona dos copstrutores, etc. Todo este proceso de
aculturación non destruiu o património natural.da Galiza po-la escasa dinámica económica e demográfica do país. Se se
mantiveron máis ou menos a salvo certos núcleos e espácios
do interior do país, facilitando asi a sua recuperación, foi po-la fuga ou desaparición dos próprios viciños deixando
abandonado, e por tanto "protexido", o património etnográ,
fico e arquitectónico por baixo das silveiras.

Xustament.e, o ministro Arias Cañete non agochou a posibilidade
de reconvertir a frota e o sector
se non se chega finalmente a un
acordo. "Sentaremos cos sindicatos e as comunidades para definirmos as actuacións futuras e
estabelecer as pertinentes axudas sociais que garantan unha
axeitada reubicación dos traballadores afectados."•

O desleixo no coidado· da património é unha das consecuéncia1 do fe-

nómeno de aculturación.

'Todo o proceso de aculturación
non destruiu o património natural
da Galiza pala escasa dinámica
económica e demográfica do país"
Nos últimos anos a conciéncia e as políticas de reparación
e recuperación dos sinais culturais e patrimoniais de Galiza
melloraron substancialmente debido á actuación de certas
institucións locais -Allariz, amáis importante- e tamén da
Xunta. Igualmente, a integración en Europa resultou moi
positiva dado que permitiu avanzar na recuperación do pa,
trimónio cultural e méedio,ambiental contando con finan,
ciamento para leva11 á prática as medidas correctoras. Tales
fondos son unha fonte importante de actividade económi,
ca en certas zonas deprimidas do interior da Galiza ainda
que, algunhas veces, a utilización destes recursos desapare,
ce polo saco sen fondo do clientelisino caciquil.•
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Caixa Galicia mantense coma líder e Caixanova supera exitosamente oseu primeiro exercício

Abanca galega obtén
uns gaños de máis de 67.000 millóns de pesetas
,

•c.L.

Fusión satisfactória

A fusión entre as tres caixas
do sul tivo resultados positivos
para a nova entidade, Caixanova. Caixa Galicia entra no século XXI con sucursais en todas
as autonomias españolas. O
Banco Pastor obtivo unha revalorización bursátil das suas
accións do 13,6 por cento.

Caixanova cumpriu o seu primeiro exercício cuns benefícios de
19.520 millóns, antes de impostas. Esta cantidade supón un aumento do 4, 1 por cento, .tendo en
canta os benefícios combinados
entre Caixavigo, Caixa Ourense
e Caixa de Pontevedra. Os bons
resultados baséanse no aumento
de créditos tramitados e a redución de custos, o que conseguiu
colocar a nova caixa galega no
oitavo posta do Estado español
en canto a eficiéncia.

O ano 2000 foi ben bon para os
bancos de Galiza. A polarización
das caixas nunha fronte norte-sul
entre Caixa Galicia e Caixanova
acabou sendo unha falácia e a implicación das duas entidades en
toda a xeografia galega fíxose notar nos seus investimentos. O Grupo Banco Pastor mostrouse como
o máis forte baluarte da banca privada propriamente galega En total, as tres sociedades conseguiron uns benefícios conxuntos de
67.219 millóns de pesetas.

A nova caixa seguiu a tendéncia
da banca galega de investir en
- diversas empresas do espectro
produtivo. Asi, Caixanova participa en compañias como Cidade Universitaria, Adolfo Domínguez, Autopista Central Gallega
ou R, por citar aquelas de maioria de capital galega. Tamén hai
que destacar que a entidade está presente, cun 49, 8 por cento
das accións, no Banco Gallego
e conseguiu que o benefício neto deste banco se multiplicase
po_r cinco en d~us anos.

Caixa Galicia obtivo uns beneficios antes de impostos de
30 .211 millóns de pesetas, un
16,6 por canto máis que durante
1999. Por primeira vez, esta caixa sobrepasa os 30.000 millóns
de gañas e lidera con firmeza o
mercado bancário galego.
Na memória financeira de Caixa
Galicia destaca a amortización da
compra de 61 oficinas do Banco
Nacional de París, a expansión a
todas as autonomías do Estado
español e a preséncia, cada vez
máis forte no mercado portugués.
Esta caixa tamén conseguiu incrementar a sua cota de investimento creditício, cun 19, 3 por
cento máis de empréstimos.
Como consecuéncia do aumento de gaños, Caixa Galicia investirá 6.500 millóns de pesetas

Edificio central de Cai:xonova en Vigo.

en programas socioculturais.
Entre os aspectos que máis imp_ortáncia recibiron desde esta
entidade destacan o fomento do
voluntariado, o asociacionismo
e a participación social. No capítulo eminentemente cultural, op-

A.N.T.

touse'- por dotar a todas as cidades de equipamentos para variadas actividades. Exemplo disto foi a remodelación do Café
Moderno de Pontevedra e proxectos parecidos en Compostela, Ferrol e A Coruña.

O investimento en labor social de
Caixanova no ano 2000 foi de
3.405 millóns de pesetas. A maioria deste diñeiro investiuse na actividade cultural e na asistencial.
O maior fito neste sentido foi a catalogación informática da colección de arte, dispoñíbel xa na internet con máis de 1.200 obras.
Os beneficiários da axuda social
da caixa aseenderon a máis dun
millón de persoas, na sua maior
parte relacionado~ coa cultura.

Fortale:za no mercado
O Grupo Banco Pastor obtivo un
gaño bruto de 17 .488 millóns de

Outra boa nqtlq!a ~ar~~uB,o
chegou da boísá ASe=a®J:_~0
Banco Pasto:r incremeritanir+:e
seu valor nun t3,6 por ·eema;:tsto supón que o_s valore-5'":cta=~r:lti~
dade gatefg-a-::-tiveroi'11Jj':jija_1:.eRdéncia moito - mái~ ~pos_ilwa- q_ue
o índice bancár-io ou ·o 1t>~x~3_5,
dous referentes clave P-~ra- al'.'I~
lizar as posibilidades cjeste=baf'l-

co no mercado bursátil~ - Unha das maiores novidaqes
que puxo en marcha e-e:rulco -fei
o desenvolvimeoto dé=s:erii:ZO.s_
bancários através da .iriter.net.
A través de www .pastorcri&ecm,
este banco é pioneiro no ~se Cla
rede para coñse-gyir unna=-mator
cota de mercado e atr:a'ª'r ao
banco moitos clientes interesados nun trato máis direclo coa
entidade, como o investimento
en bolsa en tempo real, un ser.vizo de bald0--para todos.1>.s-quedomicilien as suas nóminas no
Banco Pastor.
Cos resultados de 2000 .enriba
da mesa, as entidades oancárias máis forte:S~ do panerarn.a
galega queren ·continuar ~ami
ño actual. Por unha banda, influír decisivamente -na GQRSlrución da economia gal~g-~~iji e
diante o investimento no.=-se.u 1ecido produtivo; e~pe.cia1ménte naquel mái's dinámíco e apeíar .a
difusión da cultura autó:ctona
coa posta en marcha de-:pr-ox-ectos que requiren c;to au~lre ~pri
vado para cnegar a eeF1".'..firf • -

SOLIDARIEDADE OBREIRA
MANuELMERA
O taxi bule pola Castellana, vai deixando
á direita dúcias, centos, de tendas de to,
dos os tamafios e tipos. Detense á altura
de Cuzco, onde algunhas bandeiras ga,
legas (da pátria) coa estrela vermella de
cinco pontas sinalan que ali se atopan
acampando máis dun cento de operários
de SINTEL vindos da Galiza. Xa no im,
provisado campamento coméntolle aos
traballadores de que vai moito frio (só 6
graus) e contéstanme, que xa están acos,
turnados, que o pior é cando chove e non
ter un lugar onde ducharse. Fálanme des,
pois das manifestacións que realizan todas
as mañás, e das que fan os Martes polo se,
rán, ás que ·se incorporan milleiros de
obreiros e cidadáns de Madrid.

a nengunha das manifestacións. Vexo
nestes compañeiros curtidos a emoción
do agradecimento, o sentirse comprome,
tidos cunha loita máis
xeral. Saben que non
é sinxelo gañar, que se
enfrontan ·a forzas
económicamente moi
poderosas, pero que ·
do seu lado está a xus,
tiza, a razón, a solida,
riedade, facer un
mundo máis huma,
no ... que non se xo,
gan só postes de tra,
ballo e cartos.

Despois de pasar un tempo e amasarme
unha parte do campamento, a conversa
céntrase sobre a solidariedade. Afirman
todos á vez que están emocionados polas
mostras de apoio dos comités de empresa,
ou da muller que se lles achega con vários
bocadillos ou cartóns de leite, dicíndolles;
"que ainda que é unha contribución mo,
desta quere facela, que espera que gañen a
loita na que están metidos". Sinálanme a
vários pensionistas que seica non faltaron

nifestación, unhas
vinte mil persoas, que
se dirixen desde as
portas do Ministério
de lndústria até os
"Novos Ministérios".
. Despois os mítins, as
palavras de alento.
Dóelles como Telefónica, co aval do Go,
vemo, regálou a empresa á família Mas
·Canosa; como esta non pagou nunca os

Á~ sete comeza a ma,

4.900 millóns e ninguén llos reclamou.
Ao dia seguinte, mentres tomo 0 ~lme-rz-fr
e pago 535 pesetas por din café cgn:reite e
Como pouco a pouco se foi liquidando a
empresa, traspasando traballo e reducindo
un croissant, lembro o atasco dunha... hora.
emprego. Aseguran, e para chegar ao aeroporto e as- mJiis-de
teñen razón, que Tele,
30.090 pesetas que vale a viaxe dpsde Vi,
fónica e o Governo go (moito menos se fora a Ban;.gfona),
non poden desenten,
penso en como funciona a _estes -~iveis re,
novado o centralismo, a sua capacTdade
derse, que en última
instáncia deben dar para xerar negócios aos que todo~ ~stamo~
sometidos, facendo deste aeropercto e -a
solución a un proble,
capital do Estado un lugar de-w.~o_obI.iga,
ma que eles orixina,
ron, que non se pode
do. Pero, xunto a estas ideas do ime"d:iaro,
non podo esquecer aos operários=ffe S-IN,
seguir acumulando
grandes benefícios a TEL, as tres semanas que levan ~aea_rñpa,
costa de aumentar o . dos en Madrid, a solidariedade -.-¡:;rn:r=-que
foron acollidos pola xente trab.a11aclora da
desemprego e rebaixar
cidade. Non podo esquecer que eles-, coa
as condicións laborais.
sua loita, están pelexando por~ pe-ñer a
O verbo aceso dos
economía ao servizo das persoas~~or po,
oradores denúncia os
ñer freo a un capitalismo salvaxe -e avari,
sete meses que non
cioso. Non podo esquecer o frio_&a_J).oite,
cobraron, o expedente
de rescisión de contra,
as caras animosas, as apertas fratemais ...
todos esos síntomas do mellor do moví"
to apresentado pola
mento obreiro que babia moitos anos que
direción que atinxe a
1.200 traballa.do.res, as
non ollaba, e que tan importante é para
avanzar na construción dun munao máis
duas terceiras partes
do plantel. Bérrase a prol da unidade, da
xusto e solidário. •
solidariedade, mesmo alguns piden unha
MANuEL MERA é Presidente da CIG
folga xeral.

'Non podo esquecer
o frío da noite,
as caras animosas,
as apertas fratemais, ...
todos esos síntomas do
mellor do movimento
obreiro que habia
moitos anos que non
ollaba"
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Éopaís da UE cunha meirande mellara económica dos últimos vinte anos

Os segredos de lrla~da, o tigre celta
aos riscos próprios dunha medra tan acelerada. O primeiro
deles é, sen dúvida, a inflación,
agravada pola fortaleza da libra
esterlina e do dólar.

*RAMÓN MACEIRAS

Unha inflación superior ao 6%
sempre é perigosa, pero o é
menos para unha economia
que medraba no 2000 a un ritmo anual do 9%, que ten unha
taxa de paro do 4,5%, equivalente ao plen.o emprego, ou cuxo .PIB per cápita {28.300 euros) é superior ao d~ Grande
Bretaña, Franza, Países Baixos
e, por suposto, ao do Estado
es·pañol . Trátase de Irlanda,
un país que xa comeza a ser
coñee.i do como o tigre ·celta.

As outras ameazas non son menos desdeñábeis. Por un lado,
as exixéncias dun mercado de
traballo instalado case no pleno
emprego comezan a provocar
escaseza de man de obra cualificada; por outro, as infra-estru turas non acompañaron ao vertixinoso esplendor económico.
Respecto á man de obra, a Administración ten asinados distintos
acordes con universidades europeas nun proceso de captación
de novas talentos. Sobre a mesa
hai un proxecto para formar
5.400 enxeñeiros en informáticaadicionais de aqui ao 2003.

O considerado máis pobre de
entre os ricos apriü-se paso cos
cóbados na elite do Vello Continente. Na memória recente, cifras que xa son história: en
1988 o paro afectaba ao 20%
dos activos; ao ano seguinte, a
· sua povoazón, mais emigrante
que nunca, se redücia en
40.000 persoas.
Hoxe Irlanda ten 3,8 millóns de
habitantes; a sua povoazón medrou en 100.000 persoas nos
dous últimos anos; os investimentos estranxeiros represen tan un 2% do PIB; é o primeiro
exportador. de software do mundo (os xigantes mundiais da informática están instalados na
illa e dan emprego a 10.000 traballadores); e destina o 13,5%
dos recursos públicos a educación. As razóns que explican o
tránsito do furgón de cola á primeira clase da economia europea hai que buscalas décadas
atrás. O achado de novas mercados, traeos radicais no sistema educativo e a atracción de
investimentos estranxeiros, fundamentalmente de Estados Unidos -país co que comparte lazos históricos e culturais pala
imensa emigración dos séculas
x1x e xx e do que proceden as
duas terceiras partes de ditas
investimentos- relanzaron unha
economía que a finais dos 80
estivo a ponto de ser intervida
por un plano de axuste do FMI.
Para evitar submeterse a un duro e terceiromundista plano de
axuste ao estilo do FMI, o Estado e os axentes sóciais -empresas e sindicatos- manteñen en

Os xigantes

m~ndiais da infcinnática inve~ti~n masiva~en_te en-Irlanda.

constituiu hai
dous anos Empresa Irlanda,
coa misión de
esparexida polos Estados Unidos ·
axudar a sociecontribui .enormemente
dades con plantillas inferiores ás
cos obxeétivos de recuperación
200
persoas.
Neste ente públidemográfica, promoción de
co traballan mais
•
1• •
de mil persoas.
f lílVeStlmentOS e abertura de prazaS
Dispón de secrepara as exportacións
tarias no exterior
ca
obxectivo
kard, Motorola ou
prioritário de foXerox, o máis grace a un xogo de nenas o polémentar as exportacións. A grannado da indústria electrónica,
mico réxime do que desfrutan
dan traballo a mais de 60.000
de emigración irlandesa espareno Estado español Euskadi e
xida por Estados Unidos contripersóas. Á instalación destas
Navarra.
buí enormemente cos obxectigrandes compañas contribuiu,
vos de recuperación demográfiobviamente, a proximidade culOs tipos impositivos, que hoxe
ca, promoción de investimentos
tural anglosaxona e a existéncia
van desde o 10% ao 28%, serán
dunha povoazón xoven e ben
e abertura de prazas para as
substituídos no ano 2003 por un
preparada -o 40% da povoazón
exportacións irlandesas.
ten menos de 24 anos. Pero o tipo único do 12,5%. No Estado
español, o Imposto de Sociedad~finitivo foi a implantación dunAlgunhas ameazas
ha política fiscal extraordinaria- · des se mantén no 33%. Ademais de atrair a empresas forámente vantaxosa para as emDentro desta panorama de boneas, a Administración da illa
presas que, por comparar, redunanza, a verde Erin se enfrenta
vigor desde 1987
un acorde que garante a moderación salarial e que
converteu en habituais medras
pr0ximas ao 11 º!o,
como a rexistrada
en 1.997.. As multinac1ona1s chegaron en tropel. Dell,.

rsr~~s~~~ie~-~:¿~

A grande emigración irlaodesa

irl~ndesas.

i

Para atallar a escalada de prezos, o Governo, aoque a UE rexeitou os presupostos do 2001,
previu distintos planos de choque. Un deles, por estraño que
poda. semellar, consiste nun
acordo con distribuidores e expendedores de bebidas para
evitar que se dispare o prezo da
pinta de cervexa (meio litro), un
líquido mais apreciado, se cadra, que o mesmísimo petróleo.
Ao mesmo tempo, o Executivo
de Bertie Anemten en carteifa
unha rebaixa deTmpostos como
medida alternativa á suba salarial que exixiria un IPC tan elevado. Diso dependerá en-grande medida a continuidade dunha paz social que dura xa case
15 anos.
O impulso económico modificou
condutas sociais e até o modelo
mesmo de família, cuxo núcleo
viuse reducido en moitos casos
a só dous membros. A consecuéncia foi unha avalancha sobre o mercado imobiliário, cuxos
prezos dispararonse nos últimos
cinco anos . En Dublín , o ritmo
de construcción de 50.000 vivendas anuais segue sen ser
suficiente para cobrir a demanda. Os perigos existen pero non
abatan o éxito deste pequeno
país, que aproveitou como nengun outro os recursos que lle
chegaban de Bruselas. •

•;1§1!*1111189

A gadaria orgánica aVanza con dificuldade ·
das 10.000 granxas orgánicas de Alemaña, re,
Existe unha grande demanda por alimentos
forzou a princípios deste áno os seus estánda,
máis sans, en momentos nos que as más no,
tícias petan ás granxas europeas: por un la,
res de etiquetado ante o incremento do núme,
do, o mal da vaca tola; por outro, os infor,
ro de gado vacun afectado pola Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB), como se coñece
mes sobre alimentos para o gado misturados
con dioxinas e, para rematar, un brote de fe,
formalmente ao mal da vaca tola.
bre aftosa :en Grande Bretaña. Babeo a eren,
As autoridades en matéria orgánica de Fran,
za de que gado orgánico está menos expos,
to ao mal da vaca tola, o canciller alemán
za e Bélxica publicaron recentemente un
Gerhard Schroeder está a promover o au,
conxunto de estritas pautas que fan moito
mento da produción destes alimentos até su, · máis rigorosa a definición de gado vacun or,
por o 20% da produción das granxas, fronte
gánico, e pode que outros govemos europeus
ao escaso 2,5% actual.
sigan este exemplo: peritos dos quince paises
membros da Unión Europea reuniranse no
Pero os mesmos temores están a facer que os
mes de Marzo para analisar a posibilidade de
reguladores e as asociacións privadas de cria,
revisar a lexislación europea sobre carne or,
dores revisen as regras sobre os produtos que
~ánica que se elaborou hai xa dous anos.
poden ser clasificados como orgánicos, poñen,
do especial atenzón ao gado bovino. Bioland,
Pese aos subsídios que moitos govemos euro,
unha asoci~lópJ·Rri~;r, 11íL~..ag~pa 3._5_0Q __ P-e_u.$ .ofe_re_c;ep_para. p.ót:..en marcha centro.s . .cle . .

o

ª

produción orgánica, os beneficios non están
de produtos químicos a cámbio de expectati,
asegurados. Os granxeiros se enfrentan a · vas de maiores benefícios. Alguns puxeron
custos cada vez maiores para comezar a apli,
mans á obra co fin de realizar as adaptacións
necesárias ás suas granxas. Pero- os requeri,
car métodos orgánicos e teñen tamén uns
custos operativos maiores que os tradicio,
mentas son duros. Para adaptar unha granxa
nais. Ainda que as vendas de produtos orgá,
de 100 hectares é necesário . investir alome,
nicos aumentaron un 70%, para atinxir os
nos US$ 15.000. O proceso de conversión
US$ 8.950 millóns en Europa o ano pasado,
tarda alomenos dous anos para obter os re,
en comparación con US$ 5.260 millóns en
querimentos necesários de calidade .e recebet
1997, non hai garantía de que a demanda
a calificación orgánica. Bioland reforzou as
aumente en liña coa crecente oferta.
suas regras en resposta ao crecente desacou,
go pola enfermidade da vaca tola. Non é de
Se se puidese gañar máis diñeiro coas gran,
estrañar, pois, que a maioria dos agricultores
xas orgánicas que coas convencionais, moi,
tradicionais europeus vexan o troco cara mé,
tos optarían polo troco. En termos econó,
todos de cultivo orgánicos como un enorme
micos, a agricultura orgánica é unha alterna~
risco cunha recompensa incerta. A pareen,
tiva, pero non un camiño qua a riqueza.
. taxe de cultivos orgánicos segue senda infe,
rior ao 5 % na maioria dos quince paises da
En 1999, Bioland tratou de convencer a al,
UE, e existe un grande escepticismo sobre o
_guns granxeiros..Jpant4~~itlfahckmhseiico:!e.so ·,:' NíptdÜ'í-que' esa,poreentaxe-pode-aumentar. • - --
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Ano e
medio de
..
pr1s1on para
0,2 gramos
de heroina
/

É unha das loitas máis teimo,
sas dos colectivos de nais de
drogodependentes. Que as
condeas da xustiza se axusten
ao tamafio do delicto, é di,
cer, á cantidade de droga coa
que se deten a unha persoa.
Pero ademais demandan que
s eteña en conta a condición
de enfermo cando a policia
atopa a un mozo cunha can,
tidade mínima de heroína,
cocaína ou hachís.
A E. Gavieiro, de trinta anos,
de pouco lle valeron as lx>as
intencións dos colectivos an,
ti-droga. A el, que naceu en
Astúrias pero é viciño de Lu,
go, collérono na praza maior
con heroína no peto. Exacta,
mente 0,2 gramos desta subs-táncia, que os axentes da poli,
cia valoraron monetariamen,
te en 5.500 pesetas. Aconte,
ceu en Abril de 1999. Pero
mália a exigua cantidade de
heroina, Gavieiro tivo que
enfrentarse a unha acusación
de venda de droga, xa que foi
descuberto cando un consu,
midor lle pedía unha papeliO'
na. No momento no que se
lle achegou a policía o mozo
intentou tragar tres pequenas
bolsas que levaba con el.
En canto a condea, semella
exaxerada ainda que o proce,
sado non tivera antecen,
dentes. De calquer xeito, este
viciño de Lugo non ten que ir
á cadea polo mesmo. motivo,
e veuse 41 beneficiado" polo
feíto de ser toxicómano, xa
que o fiscal solicitara catro
anos de prisión. A senténcia
lembra que "o procesado é
adicto desde os 12 anos con,
tando actulamente con 30 e
dita longa adicción provóca,
lle un deterioro da capacida,
de mental". A Audiéncia
Provincial de Lugo recoñece
que o delicto deste mozo en,
márcase dentro do "trapi,
cheo,, pero coida que é igual,
mente merecedor de sanción.

M bancadas de ~ ateigáronse. M entradas pagábanse, na revenda, até cinco veces máis ca nas billeteiras.

ACoruña deserta do seu pasado madridista esaña con revalídar otítulo

OMadrid colleita máis apupos en Riazor
ca no C~mp Nou
. . CtSAR LORENZO GIL

Definitivamente, o Madrid
non se sente cómodo en Ga11 za. Coma unha imaxe
prehistórica se recorda entre
néboas aquela paisaxe de
bandeiras brancas na que se
convertia Rlazor cando a
"mellor equipa do século xx"
xogaba na Coruña. O titulo de
liga que gañou o Deportivo a
pasada tempada espertou para sempre a fachenda de ser
afelzoado ao cadro branquiazul, por rlba de calquer outro.
As bancadas de Riazor asubiaron
coma treboada cando o Madrid
entrou no céspede. Os apupos,
para os medidores de decibélios,
foron case tan fortes coma os do
pasado partido no Camp Nou, no
que os barcelonistas saíron motivados pala fuga de Luís Figo. Un
gran mosaico azul e branco tinxiu
o campo. Os poucos madridistas
que brandiron b~fanda de "campión de Europa" miraron c;ie se
apartar nun recuncho e aplaudir
os goles do seu conxunto sen demasiado balbordo.

de campión xa colocada de antemán polos gurus da prensa deportiva madrileña. Só a vitória dos homes de Javier lrureta en Barcelona
conseguiu rachar esta ecuación.
''O Madrid vai sufiir en Riazor. Se
as miñas cc;>ntas saen, gañando
nós ese encontro, ternos a Liga ao
naso alcance", calculou o técnico
deportivista antes do partido.
A Coruña escoitou a profecia de
lrureta e procurou participar da
festa, do primeiro asalto da abordaxe á reválida do título. A cidade
vibrou case tanto coma antes do
partido diante do Espanyol que o
fixo campión no pasado mes de
Maio. Se algo logrou o Deportivo
nesta campaña foi ilusionar a cidade e aos máis de 30.000 espectadores que se axuntan cada Domingo no seu campo. Asi como o

pasado campionato estivo caracterizado polo menosprezc;> constante cara a un liderato que "o Deportivo tiña porque non habia bón
futbol na liga española", este ano,
a caza do líder que si lles gusta
aos poderosos entes mediáticos
ten efectos positivos sobre un povo futbolístico altamente sensíbel.
Se hai dez anos, soamente, había
case tantas peñas do Madrid coma do Deportivo en Galiza, hoxe
iso parece unha fábula. Nos seis
anos de esplendor da equipa coruñesa criouse unhá consciéncia
plenamente autóctona, un achegamento ao futbol con fachenda,
libre dos prexuízos do autoódio e
do espírito colonizado que tan
bons rendimentos lles daba aos
grandes do balompé estatal. As
tandas de roupa deportiva venden

c. LtWENZO

O básqt,Iet boqtJea --

máis cami$0tas do DéR9r ou. do ·
Celta que do Madrid ou do Barcelona, esp_ecialmente n~ cota de·
mercado infantil e adoleseente.

Xolda sen fin
As pescantinas da Praza de Lugo
vestíronse coas_ listas 6ranquiazuis. Todos os altofalantes cantaban o Yo té quiero_dar, -.do grupo
musical an<entino La mosca tsetse, convertido en hino extraoficial
do Deportivo c;:clmpión;- Na rua non
faltaron nen as formigoneiras nen
os burros ·de pucha d$pórtivista. A ..
Televisión de.Gali~a_ con_ectou coa
cidade ás 3 da tarde, 6 horas antes do encon~ ~Era 9~ "pª'1icfo do
milénio", qu&-dic@~ ~on, retranca
Arsénio lgléSfas;-e~ no~ase en todo. A canle aiJfCinómfüaºoateu a
marca do ano ae-C:a>c-rn·Har diante
da televisiOrf ao 67"=PQr~~nto da
audiéncia. As .outras:-eanles estatais adiaron até o remate do partido os seus $§Pat9~ -·eifr~-1~. Por
primeira vez, o-futbol d~ §J:lliza impuña o seu ritñlo aos de~ais~ ~

O mellor da- noite fOI que _as expectativas· estiv:erorr.l' á.lfura do
que sucedeu no cespeffe ~A memória ·deportivista-tardará-en esO pasado Sábado, 24 de FeDe diferente opinión son CO'
quecer o bon xogo ·da si.la equipa
breiro, houl;m unha catarse do
lectivos tan significados na
no ~egundo· tempo. DjalmirJ_ha,
deportivismo, un- cámbio históriloita anti,droga na Galiza co;
Makaay, Manuel Pable,-Dónato
co que se lem~rar.á durante
mo Érguete, que considera que
ou Romero certificaron a.Suª peranos. A pesar de ter habido Sutenza á elite do futbol éurQpetJ. O ·
se deben oferecer alternativas
perdépor, terse gañado a Copa
· triste é que o resultadonon fü;ará
do Réi ou vencer o próprio Maá prisión para os toxicómanos
drid en várias· Supercopas de
Mais ese mesías non poderia chegar algunha vez do próprio país?°É
como referente. Alg~én~Jtixo que
que delinquen. Comparan na
España, a afeizón coruñesa
tan difícil conseguir que os cada vez menos identificados co básquet
todo o mundo p0de d~scrib!r- de
asociación a desproporción
nunca se desligara totalmente
at_open un referente de calidade entre un galego? Parece que si. O
memória algun gol que-ma}'oou a
nas penas para os xóvenes que·
do seu complexo de inferioridadeporte da canastra abandonou a canteira hai tempo. A voráxine do ·
sua vida; ninguén sabe relatar-un
venden heroína para pagar o
de até lograr o títul o de Liga.
futbol baleirou as car1chas dos coléxios e institutos. lmpúxose a dou,
· lanzamento ao pau. -Velaí-o inforautoconsumo, respeito as aos
trina norteamericana: o básquet é coma o cinema, está feito para ve,
túnio do Deportivo e a ledícia do
empresários presuntos narco,
A constatación desa mudanza na
lo, non para inducir a interpretalo. Clubes, adestradores, administra,
Madrid. O empate_deix? tOJjG_cotraficantes que poden, acle,
mo esta' e devólvelle -o_ i_nterese
atitude deuse di.ante do actual l1'der
mais, permitirse unha defensa
ción e médios de comunicación teñen que _reiniciar a marcha para
da
competición.
Por
primeira
vez
resucitar
un
deporte
que
nos
deu
unha
das
poucas
medallas
olímpi,
ao
partido contra 0 -Barc.a_no Ber- .
máis que competente nos tri,
en várias tempadas, a equipa
naQ.eu, co conseguinte,gatfü para
bunais.t
branca chegou á Coruña con máis
cas que un galega gafiou. •
a indústria do xornalismo do es\--.~~~'t":12--*'"'7.'r+-~~~~:.ffi,·~
- '.rLt~<il~ có ·R.~n:~9rt~~~!.,C~íi.hC01~1~q¡L..,~,,.;
."'~
"1"•.:0: . .-~~~!.7.!,----'~"-'-J.J..;.J....!..!..->.J..!...!..>.;~.-.l.><.._..,'i""-r."-+-·"•.,."' :hr
.;. .~4,_. r•-"
:. . : "l_='!:i=.·f1'.°'"',r_· ""''1-'" i:_,
-'-',._
-"'..,_1 _l;.,..
·~r,'·r"'--' . (~
' '. 6"'1pé~á0l!H~~~'ttl'\fd:.u>G ;;. 'Ju i
Cando ~ ilusión estaba a prender entre os se~-idores . do Breogán e
do Ourense, a crua rectlidade caeu sobre estas duas equipas coma un,
ha placa de cimento. De soñar con devolve~ a Galiza ás eliminató,
rias polo dtulo pasous~ a agardar q1,1e a maré pare en seco e non os
arrastre de novo ao averno.da LEB. Ao .revés có ano pasad9, as subs,
titucións nos cadros non están a resolver nada de momento. En Lu,
go esperan que do ceo dos excluídos da NBA chegue outro Bonner
que resgate o espectáculo para os sufridos espectadores.
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Duas viciñas de Marin encarréganse ·desde Outubro
das famílias dos guineanos mortos no naufráxio do·Arosa

Tras Opista de duas viuvas na illa de Sáo Tomé
-O. A. ESTÉVEZ

"Enteráronse da morte dos
seus homes unha semana
despois de ac~ntecer, cando
as chamamos", di Marta Iglesias. 'Xunto a outra viciña de
Marin, Lourdes Carballo, protagoniza unha história na
que, .asumindo o papel dunha
embaixada, buscaron a duas
mulleres na illa de Sao Tomé,
en Guinea, das que non coñecian nen o nome. Son as viuvas de Albertino Herculano e
de Sebastián Vaz de Almeida,
dous dos desaparecidos no
naufráxio do Arosa o pasado
mes de Outubro. Estas duas
mulleres :g uineanas chegan
agora a Galiza a intentar cobrar unha indemnización, despois de que Lourdes e Marta
recadaran cartos para a viaxe.
Marta !Iglesias non cansa de repetir que o que ·leva feito desde
Outubro polas famílias de Albertino e Sebastián, é o que faria
calquer persoa. "Non te queda _
outra cando ves que nen a embaixada en Irlanda, nen a casa
armadora moveron un dedo por
estes marifleiros", sinala. O Arosa naufragou no Gran Sol ·o 3
de Outubro. Só un dos tripulantes, a maioria de Marin, sobreviviu. Para os mariñeiros guineanos esta podia ser a última viaxe marítima. A nengun dos dous
lle gostaba o traballo, ainda que
levaban vários anos embarcados. No caso de Albertino, quen
xa tivera un acidente no barco,
a contrariedade converteuse
ademais en medo ao mar.
O Aroso naufragou o 3 de Outubro do pasado ano. Na fotografia, Ricardo Áñas, o único supervivinte.

"Non vivian en Marin, pero pasaban dias aquí cando o barco
chegaba a descargar. No meu
caso, · coñecinos porque o meu
mozo ten unha tenda de electrodomésticos e eles mercaban
ali aparatos para rogo levar á
illa. · Lernbro que lles tocou pa.sar o Nadal na Gal iza e fixemos
que non se sentiran sós", canta
esta· viciña de· Marin. Narra como Sebastián -tiña previsto alugar un piso e traer a sua família
para a vila mariñeira. "Tiña xa
confirmado un traballo en terra
de albanel'', comenta .Marta. No
caso .de Albertino "xa lle tiñamos uriha casa de renda baixa
apalabrada e pensabamos botarlle unha man na busca dun
traballo fara do mar". Amb.o s
estaban intentando regularizar
os seus papeis através de
UGT-Mar para poqer ficar. ·
Tras o naufráxio do Arosa, Marta e Lourdes fóronse ao peirao,
fronte á casa armadora, como
o resto dos familiares da tripulac.ión galega. "Xa chegaban as
notícias de que non habia supervivintes e de que non aparecian ·os cadáveres. O armádor
dinos que ten .unhas fichas cos
nomes das viuvas do·s dous
mariñeiros pero, ao tempo, remítenos á .embaixada guineana
·en Irlanda. Chamamos e ali
non saben nada, non teñen dados das famílias. Comprobamos que non hai nengun interese.", sinala. "Coido que calquer
muller de calquer parte do
r:nundo ten direito a que lle di!

·~
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Lourdes botan as mans á cabeza, non estaban afiliados á Seguridade Social.

en papeleo, en xeral e nalgunha
chamada telefónica aqui, que
custa 320 pesetas por minuto.
Cando en UGT saben que as
Supoño que pensan que nós so"Só terian direito a unha indemmos ricas porque elas non saduas viciñas están intentando
buscarás mülleres de Afbertino e
nización do seguro de acidente
ben que abirmos unha conta so· Sebastian, facilítanlle os papeis
1idária, posibel e responsabilidade civil. Neste
que teñen sobre os dous guineamente coidan
momento a ase- I
nos. "Pero realmente cando
.que os cartas saavanzamos foi ao conseguir os
guradora négase
en donoso peto.
a p_a galo, polo
nomes dos tripulantes do anterior
Tampouco saben
barco no que traballaran. Chaque está previsto
todos os probleun acto de concimamos un por un até conseguir
mas coa armao nome da viuva de Albertino.
liación. Para acdora e coa aseguradora. As diCon ela puiden falar unha sematuar no nome delas, lprecisamos
na despois do naufráxio. lmaxiferéncias idiomána! Chámaa unha muller talando. de poderes. Teticas fan que non
nos entendamos
español para dicirlle que o seu · ñen perta un no- .
de todo por teletário en Sáo Tohome morreu. Dous di as desm é pero tardapois, e con axuda da primeira, difono. Pero decid~ñeirq
rían en· chegarmos coa viuva de Sebastián",
dí ronse a vir",
conta Marta. Nengunha das viunos un ano os
narra Marta Iglevas chega aos trinta anos, pero a
papeis, X>a que,
sias.
muller de Albertino ten tres fillos
adem~is, deben
M~rta
ratificarse 'en Por_.
O concello de
e a de Sebastián, seis.
tugal. E elas teMarin acolle unñen urx-éncip,
ha. rolda de prenSeiscentas mil .pesetas
precisan dos car- .
sa o dia 2 de
das viaxes
tos para viver, asi
Marzo na que as
que xu,ntamos o
duas viuvas guiCatorce persoas de Guinea leque necesitaban
neanas queren
van vivindo desde Outubro dos
para os avións'', conta Marta.
dar as grácias pola colaboracartas que Marta e Lourdes enOs · dous billetes desde a illa,
ción viciñal. "E tamén para que
viaA des'pois de.abrir unha canque dispón de aeroporto, custaa xen~e non pense que o prota solidária en Caixa Galicia de
ron 566.000 pesetas. "Neste
blema está resolto, xa que hai
Marin. "As familias ficaron sen
momento na conta bancária hai
que facerse cárregci da sua esnengun sustento tras a morte
catrocentas pesetas, o que reu . .
táncia aqui", din Marta e Lourdeles, que lles enviaban cartas
nimos antes xa llo mandamos
des. As duas viciñas de Marin
con frecuéncia", conta. Non tepara os billetes. Son moi valiennon . desexan ser protagonistas
ñen direito á indemnización da
dunha histórta triste e solidária
tes, veñen co posta porque non
Xunta por non seren galegas
poden mercar roupa. Todo o . á vez. "Eramos amigas deles.
·os desaparecidos, tamp.ouco
que lle mandabamos gastárono
lsto é o mínimo que podemos
hai posibilidade de pensión xa
en certificados. de convivéncia,
fa_cer'', concluen. •
que, e neste ponto Marta e
gan, alomenos, que o seu home morreu !", engade.

I.fJ ~ Jfu¿ r 1101q 1

Elas non saben

que viaxan
gracias a unha
canta bancária
solidária.
Coidan
que o
sae do naso peto"
di
lg,esias

:t." ~s· 1'31 :.· .:~·· 1';'h 11·,

O xu gado do contenciosoadm nistrativo n2 1 da Coruña a ulou o pasado mes de
Nov mbro a orde-da Xunta
pola que se convocaba un
co ursa.de traslado eo:lre
os estre5 para .CUbrirasxefaturas dos -_-_
Dep, rtamentos-dé .Oríe tación. A senténcia:t=
que ode-ser recurrida, slnala e ademais de ser mestres s responsábeis destes
órg os precisan dunha titulaci n especifica. No ensino
sec ndário si se exixe aos
resp nsábeis de Orientación
que sexan pedagogos ou
psicólogos. Para o Coléxlo
Oflclal de Psicólogos de Galiza, unha das parte persoadas no contencioso, lsto é
"alarmante polo risco que
supón delxar o asesoramento e ~ntervención familiar e
psicpeducativa dos rapaces
nas primeiras etapas educativa$ en mans de persoal
non ¡cualificado".•

i

acc
Fra cisco Rodríguez, deputado
do NG, apresf;tntou unha pergLm para de~nciar a
inte ción do mi lstério de Edu~ecer unha recaci n de est
váli a tras o ba harelato. -Esta
é unha das mectidas que o Govemo está estudando en canto
á reforma da Lc>gse e que os
nacibnalistas V~f"! como un endur~tnento do¡acceso á universidade. A se ectividade
mariteríase mál a a reválida.
.Pergunta Francisco Rodríguez
se "non significa que se está
fracasando na instauración
dunha FP que de resposta .ás
necesidades laborais da sociedade e suficientemente atractiva e adecuada, ademais de
ben dotada, como para
desaconsellar outros itinerários
educativos de tipo superior?".•
...._ ,
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O FÍO DA LINGUA

Lugares
É ben sabido que o lugar de ornee

dun producto acaba moitas veces
denominando o producto mesmo.
Pensemos, por exemplo, en o ribei,
ro que ven senda o viño do Rfbeiro.
Falamos así de un rioja, un xerez ou
un bargaña. E chamámoslle tamén
coñac a un licor mesmo se non se
fabrica na vila francesa de Cognac

Despois de visitar Lugo, a exposición pódese ver en Compostela.

A.N.T.

Alecrín artella unha exposición con fotografias feitas por prostitutas que retratan asua realidade

Que se agacha tras os luminosos?
castañas e outro de figos. Ao
fio a asociación aponta "non somos convidadas neste mundo
pertencemos a el". Antes a escena dun bar tala de "vícios,
cartas e olvido", a imaxe das
Para Claudine Legardinier a
caixas de bebidas lembra "unha
prostitución é a caricatura da
sociedade. Alecrín utiliza o - tarde de verán" e un can deitado nunha barra
soporte desta
"infáncias marcamostra para sidas".
nalar o direito
das mulleres a
O mar tamén
non ser sometiten cabida nesta:
das a tortura e
exposición atramaltrato, a teren
unha atención e
vés dunha vista
noctu(na se Viprotección
a
go e un cargueisaude , á liberdafo amarrado én
de de pensaporto na foto
mento e á priva"mariñeiros a
cidade. Amostra
flote". Di Marx
comeza cunha
"na relación coa
fotog rafia
dew
fémia como preduas rosas ca
sa e serventa da
lema "choiva e
lascívia comunipaixón", debaixo
tária tópase exda cal pode lerpresada a infinis e "choven as
críticas ás mulleta degradación
res". Moi perto,
na que o home
existe para si".
a imaxe dunha
pota ao lume tiNesta mostra
que fal.a da setulada "fame" e
xualidade transa frase "algunhas cousas volformada en obxecto de comércio tamén hai
véronse trampas para as mulleres".
lugar ·para a relixión' a reflexión sobre a SIDA e a trata de
Ao rematar o percorrido chegan
mulleres, que na série "a realidade das colombianas" ensina
tres fotos de detalle co lema
"Galiza" nas que se poden ver · tres fotos con retratos dun
un racimo de uvas, un feixe de
cuarto humilde.•

tituta retratouno coa imaxe
desde o coche dun deles, a foto do local, o cuarto e un can
ladrando.

-0- PAULA BERGANTIÑOS

Unhas sandálias. A fotografia recolle o chan que pisa
unha prostituta. Os seus cuartos, o seu lugar de traballo,
as suas emocións e denúncia. Son Os outros bairros,
unha visión através das suas mulleres, nome da exposición que recolle unha série de case que cuarenta fotos
através da cales prostitutas de Ourense, Lugo, Compostela e Vigo oferecen instantáneas do seu mundo de siléncio.
Algunhas chaman á atención
pela sua calidade, pero Ana
Míguez de Alecrín mantén que
todas as fotografías foron feitas coas cámaras de usar e tirar que a asociación lles facilitou ao grupo de prostitutas
que se animaron a participar
da iniciativa. Hai cinco anos
que Alecrín puxo en marcha
un servizo específico de atención á'S mulleres prostituidas .
Na actualidade conta con
dous Centros de Dia e unha
Unidade Móbil que aterecen
información, atención sanitária
e desde os que se organizan
diferentes actividades.
Unha delas foi a de apresentar
esta mostra fotográfica que xa
viaxou por diferentes cidades
e que pode visitarse astes
dias en Compostela. "Cada
muller aporta a realidade que
elexiu amasar e ponlle un título. Foron elas as que fixeron
tamén a selección de fotografias, nas que decidiron que,
por seguridade, non apareceran nen elas nen os proxenetas", comenta Míguez. As imaxes crian un discurso descritivo, que acentua a denúncia
através das pequenas reflexións que quixeron engadir as
responsábeis de Alecrín ao fio
do seu traballo diário con estas mulleres.
Unha delas é a da avogada arxentina Wassyla Tamzali que
di que "este final de século
non vai servir para nada na
defensa dos direitos humanos
se finalmente se institucionaliza unha prática incompatíbel
coa definición mesma da persoa humana, ou sexa, a prostitución dos seres humanos".
Para ela "a loita pala desaparición da prostitución non se impón en nome da moral que
cámbia '(;OS tempos, senón da
ética que forma parte do patri-

As imaxes crian

mónio humano, único comun a
todas as culturas". As suas
afirmacións acompañan fotos
nas que predominan as imaxes de bairros deprimidos, semiderruidos, de Lugo, Ourense, Pontevedra, Compostela e
Vigo. Vivencias, clubes, un luminoso de Playboy e graffitis
como denominador comun.

un discurso
descritivo,
que-acentua
adenúncia
através
das pequenas
reflexións que
quixeron engadir
as responsábeis
de Alecrín.

Co lema "normalización" apreséntanse duas fotografías que
recollen as imaxes de dous taxis nos que lace a publicidade
de dous clubes. Precisamente
a estes locais de estrada, faci l mente recoñecíbeis palas
luces de neón, adícanse unha
série de fotos. Alecrín retírese
á sua proliferación a raiz da
reforma do código penal. Teñen unha "boa oferla e garanten discreción, pero neles as
mulleres están na maior parte
dos casos fechadas e ailladas,
teñen que pagar os preservativos, o lavado de toallas e sabas, sofren humillación, castigos, ameazas e, moitas veces,
obríganas a cambiar cada certo tempo de lugar") Unha pros-

Tema tcibu
Alecrín animouse a montar a
exposición porque "a pesar de
que a prostitución ao longo da
história espertou todo tipo de
sentimentos, desde o rexeitamento á fascinación, .segue
ser un tema tabu no que os costumes, os tópicos e os chistes
verdes serviron de escudo á ignoráncia". Ana Míguez tala desta realidade como o "mundo do
siléncio, a cara escura de todas
as sociedades''.. Para A.'ecrín a
"atitude do mal chamado cliente
e ben chamado prostituidor, asi
como as práticas dos proxenetas e as máfias, ócúltanse de
xeito que a prostitución queda

a

reducida á persoa prostituída, á
única parte visíbel do iceberg".
Míguez comenta ' que se trata
da primeira exposición' destas
características que se fai no
Estado e que ·a estas alturas
está moi solicitada. No seu
conxunto, di, "é un relato breve tremendamente conciso sobre o mundo non desexado e
con pezas que suben o to-no
da narración. Recolle momentos, espácios íntimos, por
exemplo, o chan que pisan
através da fotografia das sandál ias que escollimos para o
cartaz da exposición".

Alecrín sinala que a prostitución "é un rompecabezas no.
que se combinan os males da
sociedade dando lugar a un
mundo dominado polos cartas
e as relacións de poder, especialmente entre homes e mulleres; un mundo no que a sexualidade das mulleres supedítase
aos homes. O que en princípio
foi un lugar de acollida, con fins
económicos, do sofrimento en
siléncio, do fracaso e de todo
xénero de desigualdades, converteuse nun xigantesco sistema organizado, un negócio internacional de explotación _
de
mulleres e nenas".•

Igual que cos viñas e licores,
acontece cos tec;idos: o tul (nor,
rnativamente tule), a cretona e o
satén son tipos de tecidos que ori,
xinariamente procedían de Tulle
e Cretonne (vilas de Francia) e
. rnais Zaitún (grafía árabe de T sia,
Tung, na China). E a gasa leva o
nome da vila de Gaza, hai anos lu,
gar descoñecido para a rnaioría de
nós e hoxe célebre como símbolo
do sufrimento e a resistencia do
pobo palestino.

Tamén o xersei

é un tecido de lá
procedente da illa anglonorman,
da de Jersey que chega a denorni,
nar o chaleque de lá tecida. E as,
tracán é a pel dun año criado na
vila rusa de Astrakán utilizada
maiormente para facer abrigos e
puchos.

Asimesmo na gama de córes son
moi utilizados nomes xeográficos
para denominar tonalidades. Te,
rnos así siena (da cidade de Italia,
pola súa terra) para unha variedade
de ocre, corinto (da cidade grega,
polas súas uvas pasas) para unha
variedade de granate, e marengo
(do lugar dunha batalla de Napole,
ón en Italia) para unha de gris. O
pavero deste marengo é que non
existe unha motivación, como nas
anteriores, senón que se dixo do
gris como puido dicirse doutra cor.
¿Por que o gris? Pois porque a levita
que levaba o emperador no día da
batalla era gris. E foi unha victoria

O perfume chamado colonia era
orixinalmente auga de Colonia
por proceder daquela cidade ale,
mana; a buxía (orixinalmente
"candea" e despois "aparato de
acendido nos motores de explo,
sión") toma o seu nome da cicla,
de alxerina de Buxía que exporta,
ba cera, o pergamiño tórnao de
Pérgamo, antiga cidade da Asia
Menor, e a bengala da rexión si,
tuada a pé do golfo do mesmo no,
me, no Oceano Indico.
Alguns topónimos son difíciles
de dexergar, pois o nome xa ven
trasformado dende a, Antigüida,
de. ¿Quen ía pensar que en cu,
prum, nome latino do cobre, se
esconde a illa de Chipre?
E de illas a atolóns. Bikh1i é un
atolón do Pacífico onde tiveron lu,
gar en 1946 probas nucleares. E a
alguén se lle ocorreu denominar así
ao "explosivo" bañador de dúas pe,
zas que entón conmocionou a mo,
da. Anos roáis tarde, lanzouse a Pª'
labra manokini para a prenda redu,
cida Só á peza de embaixo, como se
a sílaba b~.- de bikini correspondese
ao prefixo que significa "dous/dúas"
(bisílabo, bicentenario, etc). Pero a
palabra non foi avante. ljoxe utili~
zamos o inglés top,fess.

Será por iso ou polo tempo trans,
corrido, pero o tal bañador xa
non resulta tan "explosivo".+
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Despois da destéita viaxOu aAl9maña eculpou aÁdotfo S~~~$
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.Fraga estaba en Vitória cando a m•la _.,.-3-~
tes·. -o-e se-r:eb-e c1nrref=ri nl'la~ OS1Watar-es-ao-wñvénlo-e a sua
·coincidéneia- absoluta a-=sua creceAte trascendéncia pública
_\Ziaxe a ALemaña coas mott.as~ for:oa~ s.erL.dúbida o asunto cenFraga estaba en Vitória o 3 de
de Vitorf.a--e-eaF€Ja~ a respaas-atral do-ministério de Fraga a coMarzo de 1976, cando os garbilidade so.br:e -Ad0lfo_Suáre-z, mezos_cto. _16:~0- 28 de _Xaneiro
d as dispararon contra os
ministre de Gobernación interi- -habia 5.000iJbreiros en folga
obreiros oa lgrexa de San
no. Na realidade,
per..o~o dia 31 xa
Francisco co resultado de cino gabínete Arias ·
~ e.r.an 1OCQ.<10. O
co mortos e máis de cen feriidentific1ou clara-~~===---- - =__e t~dQk~QfQ:Jro
. dos. Vinte anos despois da
masacre, protagonistas dos
mente na discu- 1:.11 \71tória~- Ffá.ga=~uCiªse~~-prlsión dos convé•
men:o ensa1e de
feitos aseguran que o minis--irro-s de Euskadi
qUIXQ-fi}f6 aF=efUe folga xeral con
tro da Gobernación estaba ali.
do 76 o espeJlo
el tiña
74 obreicos .ferino que se mirados e 74 det1dos.
. Fraga mandaba dende o despacho,do Governo Civil da capital
rian o traballadoaUtOridade para A seg_u!nte conres de todo o Esvoca~ona de falde Araba a tropa que lanzou o
tado no pref ácio
manter a orde.
ga, con todas as
ataque contra unha asamblea
da Reforma Polítiprobabilidades
obreira e causou as mortes.
ca, coa autoridaCando fracasou de éxito, era paDespois dixo que mentres sucedia a traxédia estaba de viaxe
trax' icamente,
ra o 3 de Marzo.
de pública en estado de visibel innaAlemaña.
seguridade
cafuxi u decontado O banco de
bo de 43 anos de
Pero a viaxe a Alemaña foi
probas
posterior. Entre as moitas perDitadura.
para Alemaña e
soas que traballaban o dia da
"Cada dia que
dl.XO que a
O pulso entre o
pasaba estaba
matanza no edifício do Governo Civil hai quen identifica ineGoverno e os traresponsabifidade ámáis
claro que,
balladores bascos
rnarxe da folquívocamente ao ministro máis
televisivo do Governo Arias, de
comezara un mes
era de·Adolfo
§a.. Vitória era o
51 anos, sudoroso e despeiteSua'
re
-banco de probas
despeis da morte
de Franco cando
-dunha acción reado, en camisa branca remano comité de Forjas
volucionária".
gada, sentado na mesa da sala
A/att_e_sas p11xo .so.Esta opinión de
de reunións contígua ao des--brea mesa \Jl'l-auAlfonso Osório,
pacho do Governador, a dar ormento _de 6.GOO _
~
mínistro da Predes por teléfono aos oficiais da
_p.e.se.tas e 4a horas-'sema11ais. _s-idéncia .e .compañeiro de Fraga
policía.
Outras-fábricas do metal de Vino Gavemo -Arias-__L_ex resa o vaUnha destas testemuñas, ·que entória~G.asteiz, lruñ.e.a,_B~asaud e
.oc ..crí:tie:o:. ~~~<Watón~:.de
Lasarte (Mevosa, Oable-nor, paro~ ~aiio::C_traba a entregar un télex no improvisado Estado Maior do Go~&iJio e Or~ _entre váFiaL
_
3
berno Civil, situado na rúa de Olamáis-}, b-atallarnn ~or m-eJto~s ~~~a-a-toda
semeJJ.anfes~Xae>~e~ro
-~rasi-08, ·q;ua · ten
guibel de Gasteiz, escoitou como
O funeral polas vítimas da represióñ foi seguido por unha moitedume. A totografia do.
adro da catedral de VllÓria deu a volta ao mundo.
de 1976 houeera llA preleA§Jade
(ftJeRaga ce
Fa~ente
Fraga alzaba a voz para dar a sepeche-na í€1rexa-de-"San Francis- -unña"-Ov1sita=prDtocolárta.-a Alaguinte orde: Les repito que deben
co, a-mesma cape~ éo bairro
mé!(la? "-Fr-ag_a estaba disposto
responsabilidades dun feíto
disparar con fuego real!
Francisco. O PSD non quixo,
que conmovía a todo o mundo . de Zararnaga de Gas1eiz que
a ser o .capifáA tla reforma e a
segundo se desprende dos coseria literalmente furada polos
O ministério da Gobernación
que ninguén lle arrebatase a
me ntários da- prensa alemá,
di,spares dos Cetme da Policía
capitanía", escrebe Alfonso
emitiu o dia 3 de Marzo de
ser utilizado polo ministro esA versión que dera o próprio
1976 un comunicado para
Armada o 3 de Marzo.
Osório en T980. Para iso conta~
pañol como paraugas contra as
Fraga fai auga por todas paranunciar que Fraga chegara a
ba cos militares falanxistas, coBonn e se atopaba na residénas elétrrcas e cos franquista
cia de Hóspedes do Governo.
partidários de continuar o MoviPorén, prensa alemá non 'da
miento mediante reformas míniconta de negunha actividade
mas, coma a dun Congreso elide Fraga até unha conferéncia
xíbel só ao 50%. Fronte a Fraque pronunciou o 5 de marzo. Na folga de 3 de Marzo de
morreran por bala da policia
Para Rafael Landín, amigo perga, Adolfo Suárez oferecia un
O secretário xeral do Partido 1976 en Vitória, a policía rececinco obreiros máis.
soal de Fraga e governador de
sistema democrático como meSocial Democrata fixó público beu orde de atacar a igrexa de
Vitória-Gasteiz "a represión da
llar garantía de continuidade.
un comunicado no que pretex- . San Francisco, na que se éeleUnha grabación da rádio dos
policía foi en algúns momentos
En Vitória, Fraga quixo probar
gardas durante o ataque a igreinsuficiente".
taba outras ocupacións que lle braba unha asamblea. Os boque só el tiña autoridade para
impediran recebar a Fraga o tes de fume obrigaron aos
xa permite corroborar esta vermanter a arde. A sua presenza
mesmo día S-. O ministro da obreiros a fuxir e na porta foran
sión. Antes de qargar, un dos
Fraga declaraba a The Times:
ali seria clandestina e só se daresponsábeis da carga recoGobernación puido viaxar no recebidos a balazos. Morreron
''.En Vitória, as forzas de policia,
ría a coñecer despois de conseMystére de Aviación Civil den- os obreiros Romualdo Barroso,
menda pedir autorización a ese que non contaban con efectivos
guir partirlle o lombo a folga.
de o aeroporto de Vitória-Gas- Pedro Marín Ocio, Francisco
suficientes, foron atacadas con
señor que está af Despois de
Cando fracasou tráxicamente,
teiz ao de Frankfurt en vinte Aznar, .José Castillo e Bienvebarras de ferro. Nun caso así,
fuxiu decantado para Alemaña
descreber ~º tiroteo e a chea de
minutos, 50 horas despois da nido Pereda e feriron a cen. En ·teridos, alguen felicita aos rucenun accidente sério pode acontee dixo que a responsabilidade
desfeita da lgrexa de San protestas de dias sucesivos
tes: Bon servizo, Charly!
cer e iso foi o que sucedeu".•
era de Adolfo Suárez. •
-0-G. LUCA
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'Bon servizo, Charly'

EscraVos, fara do debate político_
Novo dogma do pensamento único: ne~
militar (en maos da NATO), a arancelá~
que necesitamos (necesitan)-non só tra~
ocupen as ONGs, voltemos ao temp-o de
ria (en maos da OCM), a antiterroristá
halladores, senón máis ben escravos,
s€nte vosté un pGbre na sua ll!_esa.
cesitamos inmigrantes. Sobre esta premi,
sa construen o seu discurso PP e PSOE.
(en maos da grande coalición), a de in,
porque para os postos de traballo con,
Como necesitamos inmigrantes e xa, meJ
migración (en maos tamén da grande co,
vencionais (digamos proletarizados) xa - Non é GonG'eb-IDel a ifefü0~rácia -sen e re,
llor non recorremos ao Tribunal Consti~
alición). Corolário: a grande preocupa, . están os que administrativamente po~
coñecimento dos direitos humanos máis
ción dos arquitectos da UE é que facer ·- suen a condición de cidadáns españois.
elementares de todas as persnas- €~~n in:de,
tucional, afirman pragmáticos os arautos
do zapaterismo. Como necesitamos inmi,
cos Parlamentos dos Estados membros
En realidade, nen escravos son, porque
pendéncia da sua oríxe naclonal). Non é
(dos Parlamentos subestatais ninguén se
os escravos tiñan garantida a sua própria plenamente democrático un sist e-ma que
grantes, forxamos un novo pacto de Esta,
lembra), cada vez máis magriños nas suas
reprodución como forza de traballo (sus~
dá a luz unha Lei como a da Estranxeria.
do. Na formulación ideolóxica de Rajoy
Brey (o home dos y gregos nos apelidos),
competéncias.
·
tento alimentar, habitación). Os imi,
Unha lei-xenófoba hon é- pactál:iel- a non
trata,se de substraír a inmigración do de,
grantes que cobran como moito 1.500 ser que, no fundo,: se comtJarta~az,ooutrlna
bate político. Cando comparezan Zapate,
Necesitamos máis· inmigrantes, afirma,
pesetas/dia nen i~ o teñen garantido. -o
que a info rma. Aq.ui~q-.n . tr::ti termos
ro e Arenas, baixo o bigode -presidencial
se, porque non hai avondo forza de tra,
que hai no fundo é,exactamente isto: es,
meios: ou se está a prol ciunha igualdªde
de Aznar, para subscreberen o novo pac,
hallo. Porén, esta ideia bate coa evidén,
te sistema necesita forza de traballo sub,
xurídica .(xa non faiafuos·matedaI) a~ ffií,
to, teremos xa fóra do debate político o
cia empírica de que no _Estado español a
proletarizada. E nen PP nen PSOE están
n i)Uos enj~e todas as-11ersoas otj. se~-~stá,
seguinte: a política económica,monetária
taxa de ocupación é de apenas o 44'44 po r cuestionalo, mais si por deixar o
aberta . º~ hi{>_9~ri~a_mc;11~e, .P~f~!~_sj~urar . . ,
(en .¡~a~s.•45?· l1<\IlfP; -9W,fte~.~·-,Europeq),r_.ª\"',,!..fW~'.!2f)l~º : (·c: . 4-~,,4p 1 9~pali~a) , Ji;~9:; 4 A:c 1 CJ.~~t:O. ~qm¡ f{iQ de~J:e\[lOH.tJ·q~:, ~w.e ·~t . ·1 ~ph~nacrsta ~0C.W~Jl~-©-~....s~t.,as:,~ ~,, ) :-_rJ ~ . ,r.1
~ .:t) l -)"} F,.-1
'¡ ~ .·3 ) , ~ : 11 <~ \ ~
. ~· ,:.~.~,. r ' ~~·~ r
~ ~+ '(q1 l'·, ~·~ '"' t ~ •:~u"1"' ·: .l' • f..f;.t
t.' 1.' '-'~ ,~J.. . ,,./' ~S . . ,.. '{°' f'O ~~'"...f,r,.', 1 ,,.ti;-
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As razórns do seu nomeamento para Interior dividen aopinión públiCa
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Mariano Raxoi, a continuidade pal'CHln cám6ii~-~ ~:~-:
-0- A. EIRt

Todos os cárinbios de governo
teñen a sua interpretación e
máis se se trata de esculcar
cara posiciÓns de futuro. O
nomeamento de Mariano Ra·xoi como m~nistro de Interior
pode signifiqar a continuidade
da política l'.1ayor Oreja, pero,
tamén, un xiro a respeito de
Euskadi necesário para Aznar
máis alá das eleicións bascas.
Pódense fair moitas cábalas
sobre a desi nación de Mariano
Raxoi como inistro do Interior.
A maioria no~ podarán ser despexadas até, ¡polo menos, o 13
de Maio, cantJo se celebren as
eleicións nas 1Bascongadas. Para saber o que realmente representa esta ericomenda a Raxoi,
teriamos que' saber primeiro se
José Maria ~nar está disposto
ou non a muqar a sua política a
respeito de Et:Jskadi.
Nos tempos da trégua de ETA,
Aznar diferiq basicamente da
política do seu amigo persoal
Mayor Oreja, ainda que ao voltar
OS atentados esta non SÓ SS impUXO con m ~ior dureza, senón
que foi impulsada polo próprio
Aznar ollando unicamente para
Gasteiz na procura de conqu istar a L,ehendakaritza para Mayor
Oreja e, deste xeito, ir "desmontado os nacionalismos periféricos", a sua mpior obsesión.
Se é asi, terian razón Francisco
Rodríguez e1 Joseba Eguibar,
cando afirman que Raxoi é un
mandado, uri submiso que seguirá coa mesma política que
até de agora marcou Aznar,
pois non é qdJen de impor unha
dinámica polífica própria.

Mariano Raxoi, no centro, é sauclado no Congreso por Ceferino Dim, deputa• no Parlamenta Galego polo PSclG-PSOL

sociais están a ponto de rachar.
Afirmase que en Europa lle pediron a Aznar que mudase de
táctica. Calquer sinal de distensión, achegamento de presos
(por exemplo os de prisións insulares á Península, por exemplo), poderia xerar un novo cli--.
ma e propiciar unha nova trég ua. Fráncia estaria a xogar
neste sentido, posibilitando
mesmo a recomposición da dirección da ETA con xente máis
própicia ao diálogo, "permitindo"
a fuxida de confinados.

1

Pero existen i outros dados que
poden levar éf pensar que Aznar
está na obri~a de mudar unha
política en E skadi que, digan o
que digan, n n só non ten saida, senón q e, a tensión que
xera no con nto da povoación
non só non ode sosterse, senón que é erxudicial para o
próprio Azna
•
1

Acaso o no
persoa com
dun perfil d
pode facer p
impoñer un
nese ministé
mellar un or
para a polftic

eamento dunha
R.ajoy, nimbado
bon negociador,
nsar que é posibel
a nova dinámica
o que deixe de seanismo específico
basca.

Se asi fose, jhabaria que darlle
razón aos qt.;e pensan que Aznar vai aproveitar as eleiccións
bascas para parlle un xiro á sua
política de l~terior. De pensar
en continuismo, teria nomeado
aos máis directos colaboradores
de Oreja, corno se obra sempre
nestes casosf
¡

Decidirán Azhar e Raxoi tender
de novo pontes co PNV? Semella claro que,; de non gañar Mayor Oreja na$ Bascongadas (xa
perdeu duasi veces) o governo
do Estado dificilmente manterá
a mesma dinámica de tensión
destes dous anos.
Aznar axexou as relacións co
conf:ito basco, convertido pouco
menos que r()0. cpróbl'9má ·1ú11if:~;,
até límites e~ que as relacións

Ra.xoi como sucesor
A respeito da sucesión de Az-

nar como candidato do PP para as próximas eleicións- ou de
Fraga na Galiza, as incógnitas
ainda son maiores. Raxoi gaña
protagonismo no governo de
Aznar e 'o ministério do Interior
catapulta sempre aos seus integrantes até as cotas máis altas de popularidade ..Pero só é
así mentres toda a política xire
ao carón da loita antiterrorista.
Os pactos existentes., tanto
partidários como mediáticos,
fan esquecer, por exemplo, a
nefasta xestión de Oreja en
campos como o da inmigración. Raxoi terá que porlle algunha solución a estes temas
ou outros como a violencia de

. xénero, a inseguridade cidadá,
a actuación· de máfias interna- _cionais ou o narcotráfico, conflitos tapádos agora baixo a
manta uniforme de Euskadi.
Por outra banda, Raxoi non gusonde as distintas famílias están
moi posicionadas. E se Fraga non se tia de Raxoi, Raxoi ainda
se fia menos dunha sucesión tutelada por Fraga. Así as cousas,
o millor será atender ás políticas
que vai pór en marcha en cada
un dos seus departamentos, comezando polos cámbios en Interior, para albiscar algo do futuro
previsíbel.+

As vítimas foron indiscriminadas eia dirixido contra un concelleiro do PSOE

Atentado de .ETA
con características diferentes
-0-A.E.

atentados. Reaccións sobre todo dentro de EH e o sindicato
LAB, só comparábeis ás producidas despois do atentado máis
mortífero e indscriminado de
ETA; o de Hipercor en Barcelona, con 22 mortos.

O PP aguanta Por outra banda, os cargos
electos de EH, membros da corrente Zutik, emitiron un comunicad o de rexeitamento do
atentado, esixíndolle a ETA que
declare unha trégua "e cese no
intento de matar a disidéncia
política polas armas".

O PP, cunh~ estimación de
voto de-43,J>_p_oh.c.ento- _
avant~a -en 7 ,3-peAtQ.s-ao
PSOE, segundQoj nquérito
do Centre de lnvettigacións
Sociolóxicas4QlS}-~ - - -publicado o pas~do 28 de
En EH cada vez existe maior
Febreiro:-lstó su~ón gtJe..:o
contestación interna á política
Elkarri, tamén se posicionou
amoreamentode~P-[Ob1emas
de atentados de ETA que hiponon só en contra do atentado
que su.tri'! o paí$, dll~aflt~ o
mes de~xaneiró-a pena~
É a primeira vez que ETA tenta teca toda a sua estratéxia ac- de ETA senón que afirmou que
tual e leva a persoas significatiten caracterítiscas "especialmatar a un concelleiro socialisdebilitaron a xéstión do
mente indignas por ser indiscri:..
vas e a organizacións a apargoverno. Desde o iffquérito
ta, lñaki Dubreuil, que resultou
tarse do proceso de refundaminado e antidemocrático por
ferido leve. Até de agora, os
de Outubro, os p~ulares
ción que dirixia Arnaldo Otegi.
estar dirixido contra represensó perderon duas décimas
atentados contra membros destantes da sociedade". Considenesa porcentaxe. os-te partido foran todos dirixidos
rándoo un chanza máis no uso
En Tolosa, de onde era veciño
socialistas mantéñense no
contra cárregos de maior rargo
da violéncia.
Joset Leonet, EH, que ostenta
36,2 por cento. Izquierda
institucional ou orgánico.
a alcaldía, mostrou o seu "deUnida perde catro décimas
A morte indiscriminada de dous
sacordo co atentado e a postuTodos os sindicatos, ainda
desde Outubro e colócase
no 5, 1. Os partidos
traballadores -un deles ligado
ra contrária tanto ·ao atentado
que por separado, convocaron
ao mundo abertzale- levou a
como ás suas consecuéncias".
nacionalistas manleñense
concentracións de .protesta
con moi lixeiras variacións
que, na spciedade basca se
A direccción abertzale calificou
por este atentado. ELA pedía
(BNG, 1,2 por cento, CiU,
producisen reaccións novidoCQmO "especialmente doorosa" . o ces.a d~ violéncia e LAB, co
1
1
'
f . •. T11sas 'que non ~se deré:tn' 1aié: .dé , ;- a •m0l'te desté& dou:s tráb'álladó-· ~' -apóio}de• EH, ; solidat~zábase '' '" • 3/9'pof éento"e PNV;'i ,'4
por cento).+
agora despois de anteriores
res basCJOs.
coas vítimas. •
O atentando de ETA do 22 de
Febreiro en Donóstia, no que
morreron dous traballadores
da empresa Elektra e resultados feridos moi graves outros
dous, ten duas características
que os diferéncia claramente
dos anteriores.
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Vicent Flor i Moreno

No ano 1998 naee o Bloc.Nacionalista Valenciá, no que confluíron diferentes organizacións políticas e que
seguiu en boa medida o modelo do BNG. Hoxendia é terceira forza municipal e supera a barreira dos cen
mil votos. O secretário de Relacións Políticas e lnstitucionais, Vicent Flor i Moreno, analisa o papel do na.cionalismo en Valéncia, as suas relacións con Catalunya, a situación da língua e a construción europea.
Como nace o Bloc Nacionalista Valenciá? Segue algun modelo?
O Bloc nace do nacionalismo valenciano antifranquista, cunha
tradición ligada á esquerda que
se plasma nunha primeira organizacion en 1982, Unitat per Valenciá, con tres pártidos nacionalistas. Prodúcese .unha escisión
nos anos oitenta e, xa a finais
dos noventa, todas as organizacións confluímos no Bloc. Apreséntase como tal nas eleicións
de 1999 e hai un ano se consti.tue como forza política unitária.

ó

noso nome coincide co do
Bloque Nacionalista Galego,
queremos un nacionalismo plural, pero ligado ao ámbeto de
. esquerdas, soberanista, ternos
como obxectivo a autodeterminación do País Valenciano nun
proceso europeista. Ternos un- ·
ha relacion moi estreita co BNG
e cos partidos nacionalistas ca. taláns, especialmente. con Esquerra Republicana.

co autogoverno, ainda que consideran necesários a normalización lingüística e a vertebración
do território. Nós vemos con ilusión esa consciéncia crecente.
Que tal se levan cos nacionalistas catalán~?
Non somos pancatalanistas. Defendemos o autogoverno de Valéncia, ainda que por suposto defendemos a unidade linguística
en todas as suas modalidades e
mantemos unha relación privilexiada con Catalunya. A sociedad e conservadora valenciana
sempre foi anticatalanista e nos
opoñémonos a ese modelo. Cul~
tural e lingüísticamente é negativo, ademais de a nível económico. Con Convergencia a nível
político ternos unha moi boa relación nas cuestións nacionais,
nas sociais non. E queremos reconstruir ás relacións con Esquerra Republicana, que non foron
boas debido a sua teima por implantarse en Valéncia e Baleares. Os resultados foron mínimos, pero enfriaron as relacións.

'Ter boas relacións con

res de trinta anos xa están so. cializadas na língua própria, e
exixen maior preséncia do valenciano. Hai zonas e estratos
sociais que continuan reácios.
Na Universidade xa hai máis demanda de valenciano que oferta.
Pero !~mos _ un .problerym fu[ld~
mental,, ·-tililto ·o ,pp como o
PSdg negáronse.a que o idio_ma
propfio fo;>~ 1uñ perfil neces~rio
pará acceaer á función . pública.
Tanto na Administración -como
nas escalas existe, polo tanto,
un déficit importante. Non comprendemos como o PP galega
ace.ita, e o valenciano non. En
canto aos- méios de comunicación, o valen€iano en .Canal Nou
· limítase ao.s ~nformativos, e ás
retransmi~ións deportivas, e' de. saparece en horário de máxima
audiéncia:. A segunda canle pública, monolingüe en catalán, ten
unha audiéncia moi reducida.

·.Catalunya non significa
•

renunciar ao autogoverno
•

.para Valéncia'
•

.A. E~TÉVEZ

Zapl.~na ~:á com~nicación
ComQ e _
a: rela~ión dos méios
de cotriuñicac.ión co nacionalismo?

Por que solicitan a adesión ao
grupo POPE-Ale, no que tamén está integrado o BNG?

A defensa que fai o PP dunha · É un escándalo como o governo
de Eduardo Zaplana utiliza aos
língua valenciana separada
méios de comunicación para o
do catalán é un xeito de
seu próprio benefício, Os únicos
Fixémolo xunto ao Partit Sociaperpetuar o espa,ñ ol?
xornais progresistas·son El País e
lista Mallorquí porque reivindicamos esa tradición. Coidamos
Durante a transición xurde un · El Levante, e están moi maltratados polo governo. Ten máis canmovemento anticatalanista que
que Europa se debe construir a
cha nos méios un votante de exbasicamente defende unha línpartir dos pavos e, para nos, esgua distinta para que as institutrema direita que unha persoa de
tar nun grupo no que están oresquerdas. Un dos problemas do
cións continuen a estar españoganizacións nacionalistas é unnacionalismo valenciano para melizadas. Hai un partido que esha honra. Non queremos intecenifica isto, que é Unión Valendrar estriba nas dificultades para
grarnos nun grupo liberal.
aparecer nos méios de comunicaciana, pero tamén daquela
Alianza Popular, que asumiron
ción. Ao superar os cen mil votos,
O Bloc é a terceira forza en Vapoden manipular a nasa presénléncia a nível municipal. Como · parte das suas propostas. Pero
cia pero non obviala. De calquer
se corresponde co sentimento
para govemar hai que moderar
xeito, Zaplana fonnula unha polítiesas formulacións e agora mannacionalista, da povoación?
ca comunicativa antinacionalista.
téñense nunha política entre
duas augas. Non se atreveron a
A sociedade valenciana é unha
Que reporta~ ao Bloc os contocar a normativa oficial na uni. sociedade fortemente españoliversidade, nen a retroceder nos
tactos co lntergrupo, como o
zada. o nível de uso do idioma
celebrado en Compostela?
méios de comunicación .' A prediminue moito nas cidades, en
sión do nacionalismo cultural e
Valéncia, é especialmente en
Sen preséncia dos nacionalismo
cívico axuda a ·que o PP non poAlicante. A cpnsciéncia xeral da
· en Europa o proxecto europeista
da tocar o xa acadado.
sociedade adcríbese ao espaestará coxo. Os Estados seguen
ñolismo. Ainda que sémpre houuriha liña de unión interguvernaComo é o estado de saude do
bo un sector minoritário nacatalán en Valéncia?
mental. Queremos unha Europa
cionalista que, consideramos,
na que _o Parlamento dependa
vai en aumento. Agora hai un
Hai síntomas para preocuparse
dos cidadáns na que o executivo
15% da povoación que considee síntomas que alegran moito.
ra que Valéncia é unha nación.
dependa do Parlamento. DesexaPor exemplo, na Universidade
mos que o BNG continue aseenAdemais, hai que ter en conta
de Valéncia vense as diferéncias
dende, para que Manuel Fraga
que outros moitos que votan naxeracionais: as persoas menocionalismo non están de acordo
pase á oposición democrática.•
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O pensamento de Castelao

Finar1Sta no pario
Sempre en Galiza

De X.C. Garrido Couceiro

deensaio coa recomendaáón
NÓS OS GALEGOS

da sua publicaáón polo enfoque

Ofrece liñas de reflexión que abren novas perspectivas de cara a fixar, ~on máis precisión, o
ideario de alguén, como Castelao, tan excesivamente citado como ignorado. Cando non
intencionadamente invertido e volto contra si mesmo.
Con O ~amentp de Castelao búscase co.n cretar con maior exactitude unha definición e
unha correcta etiquetaxe que evite o fraude na difusión da personalidade de Castelao.

orixinal e a profuncldade can

que aborda a análise do tetna!!

ANOSA TERRA
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Opresidente Vicente Fax subliña publicamente oseu compromiso co diálogo

Amarcha·zapatista
convértese na voz dos indíxenas mexicanos
de simbolismos revolucionários
nen lembranzas utópicas vencelladas ao socialismo. "Hoxe, o diálogo entre todos é o único xeito de
resolver os problemas do país, pero sen saír das regras da nasa democrácia, sen querer impoñer nada palas armas", afirmaba o próprio Fox, ignorando a propósito
que o Exército ocupa militarmente
os estados de Chiapas, Guerrero
e Oaxaca. Desde o poder económico, Juan Sánchez, considerado
o ideólogo do gran capitalismo mexicano, reclamou paciéncia para
calibrar as posibilidades reais de
paz, aínda que se laiou dos "posíbeis incidentes que causen na capital os moitos marxinados que
acompañarán a marcha".

•CÉSAR LORENZO GIL

Os mexicanos sábense conscientes do que están a representar os últimos meses na
história do seu país. Logo de
mudar de governo tras moitas
décadas baixo o poder do PRI, .
agora, a marcha zapatista, encabezada polo subcomandante Marcos a bordo dun coche
decorado co lema "sociedade
civil", é a oportunidade da nova esquerda de conseguir alzar a voz para todo o mundo e
reclamar xustiza. O novo presidente, Vicente Fox, agarda
en México DF coa esperanza
de lograr o primeiro gran
triunfo da lexislatura ao rematar coa loita de Chiapas.
Índios de todas as étnias, cada un
coas cores do seu pavo nos vestidos, activistas de esquerda chegados de todo o mundo, viciños
dos bairros pobres, das aldeas esquecidas, incluso mozos anarcopunks. Todos se suman á marcha
do subcomandante Marcos cando
chega perta dos seus fogares.
San Cristóbal de las Casas, Juchitán, Oaxaca, Puebla e lxmiquitán
xa viviron a chegada da marcha
con aires de festa e de reivindicación . As ruas engalanadas, as
prazas cubertas de xente, todas
as organizacións preparadas para
asinar acordos cos zapatistas,
mostrarlles a sua solidariedade e
aproveitar o foco da opinión pública pa¡a reclamaren xustiza para
as suas comunidades.
O próximo 11 de Marzo, Marcos
chegará a Ciudad de México.
Baixo o brazo levará non só o
manifesto de pedimento de autonomia para Chiapas senón a
voz dos que até agora nunca a
tiveron , pisados por unha durísima oligarquia que xurdiu nos
tempos da conquista española e
que conseguiu aguantar no poder através das revolucións dos
dous últimos séculas.
Todo o mundo espera, entre a reticéncia e a esperanza, o encontro
entre o subcomandante de La
Candona e o presidente direitista
Vicente Fox. Marcos prometeu tirar daquela o pasamontañas e ne-

Contado, a presión dos grandes
terratenentes dáse, aínda que
sexa con renarteria. Un grupo de
italianos que acompañaban a
Marcos quedou sen transporte
ao se negar, misteriosamente, a
empresa concesionária dos seus
autobuses a continuar a viaxe.

As étnias indíxenas mostraron fachendosas os sinais da sua identidade ao paso de
Marcos.

gociar no nome dos que se opoñen ao globalítarismo, neoloxismo
que lle serve para criticar a nova
ditadura do poder económico mediante o impulso a unha mundialización asoballadora e lnsolidária.

to, o final dos abusos das minorías sobre os que sobrelevamos
na nosa pel, da cor da terra, a
maldición de non termos nada".

A proposta do zapatismo baséase nas próprias palabras do seu
indutor histórico, _Emiliano Zapata. Marcos, portavoz da nova
esquerda latina que se reuniu
en Porto Alegre e que loita por
un cámbio de rumo na política
americana, exixirá un compromiso governamental co seu pavo. "Reclamo a diversidade de
povos de México, o seu r~spec-

É inegábel que para os poderes
fácticos de México a marcha zapatista non deixa de ser un alento para a revolta, a constatación popular
de que o ideário de Marcos agora
está a dar resultados. Mais tamén
saben de que a xuntanza con Fox
é o único xeito de actualizar o conflito, unha oportunidade para convencer os rebeldes de Chiapas de
que o século XXI xa non entende

A pa% como desafio

Ao chegaren a Juchitán, Marcos
sufriu unha ameaza de morte
procedente dos Cortamortajas,
algo asi como os que esgazan
os sudários, unha banda de criminais profisionais que operan
no sul do país e que están acusados de cometeren alomenos
sete asasinatos. O seu obxectivo
-seria liquidar o subcomandante.
Os zapatistas fixeron un comunicado público no que responsabilizan a Fax de calquera atentado
que sufran na marcha:+

MANUEL ALONSO

O xenocida saca peito
Videla, preso na sua casa por secuestrar nenas des,
pois de asesinarás nais, ven de revindicarse, máis
unha vez, nunha entrevista coñecipa estes dias na
Arxentina. Asegura o ditador que desapareceron a
30.000 persoas "porque a nosa sociedade non su,
portaria os fusilamentos, e se se topaban mortos
aqui e acolá teriamos que dar explicacións". A te,
oria da impunidade expresada abertamente inter,
pela a unha sociedade que se empeña en reclamar
castigo e parte dunha clase política que se plegou

a un perdón que realmente supuxo un sair indem,
ne do crime continuado. Videla non ten remar,
sos, segue presumindo da sua comunión diária, sen
que a abominábel xerarquia católica arxentina,
que lle deu cobertura á Xunta Militar, agás excep,
cións dalguns bispos e cregos que tamén foron ase,
sinados. Con razón os familiares dos desaparecidos
seguen acudindo, xoves a xoves, á Praza de Maio.
Mentres non se faga xustiza a ronda dos arxenti,
nos nunca ~oderá cesar. •
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Fisteus era un mundo
De Lupe Gómez
FROITA DO TEMPO

Escrito para que a aldea non morra nunca. 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 deixando atrás a infancia e a mocidade.
Os libros desta autora, xomalista pero tarnén poeta, significaron un baño de
naturalidade, valentía e frescura para as letras galegafi do fin do século XX.
Con,esta obra enceta un novo carniño de creación en clave biográfica.

ANOSA TERRA

Os comunistas a~rasan
nas eleicións moldavas
O Partido Comunista
Moldavo conseguiu o 60
por cento dos votos nas
elecións parlamentárias
realizadas o pasado
Domingo, 25 de Febreiro,
nesta república ex
soviética. Os comunistas
obtiveron 71 dos 101
escanos do Parlamento. A
gran derrotada foi a
Alianza, de tendéncia
neoliberal, encabezada
polo actual primeiro
ministro, Dumitru Braghis.
Con esta vitória, logo de se
reformar a Constitución de
Moldávia, os comunistas
poderán formar
comodamente governo e
tamén escollar o novo
presidente da República.
Entre os planos do novo
gabinete estará un
achegamento profundo-a
Rúsia e Bielorrúsia para
impulsar un tratado entre .
estes países, unidos
·durante a época
soviética.+

Máis de 80.000
mozambicanos afectados
polas enchentés
Mozambique volve sufrir
os efectos da forte chúvia.
Igual que pasara o ano
pasado, cando as
enchentes arrasaron unha
gran parte deste país do
suleste africano, a água
obrigou a máis de 80.000
persoas a fuxiren das
ribeiras dos rios máis
inestábeis na procura de
territórios máis seguros.
O governo do país está
moi preocupado polo
estado do salto de Cahora
Bass~, cheo até arriba. Ao
abrir parcialmente as suas
comportas, máis de
100.000 persoas están en
perigo de seren levados
pola corrente. +

Apolicia turca.reprime
as manifestacións
contra o govemo
A policia turca reprimiu moi
violentamente duas
manifestacións pqpularés
contra a xestión do governo,
nas cidades de Ankara e
Samsun. No transcurso
destas mobilizacións,
convocadas polos
sindicatos máis importantes
do país, denunciouse a
grave crise financeira na
que deixou o primeiro
ministro Bulent Ecevit.
Foron detidas máis de 50
persoas e en várias rexións
decretáronse medidas
especiais para impedir que
os cidadáns saísen a
protestar á rua. Turquía vive
no caos económico desque
a libra turca se devaluase
nun 36 por cento e se criase
un clima hostil contra o
gabinete de Ecevit. A
maioria dos analistas
consideran que a orixe do
descalabro monetário foi a
re<(omendación do FMI de
deixar flutuar libremente a
moeda.•
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BRASIL, PORTO-ALEGRE---·
I

CAMILO NOGUEIRA

No Forum Social Mundial celebrado na ci,
dade de Porto Alegre babeo o lema "Um ou,
tro mundo é possível" comenzou a materiali,
zación dtipha alternativa política e cultural
democrática á globalización ultraliberal pr&
pria que dominou nas propostas económicas
e o pensamiento político desde hai dez anos;
un pensamento único e determinista que, ·
asumido pola direita
política, chegou a criar.
unha sorte de confu,
sión e parálise no cam,
po intelectual, en parti,
dos de esquerda e mes,
mo en organizacións
sociais.

N

Brasil e coa experiéncia social e política brasi,
leira. Situado entre os países de maior- dimen,
sión xeográfica e demográfica do mundo, den,
tro do Brasil están presentes o Primeiro e o
T erceiro Mundo. Sendo o octavo entre os pa,
íses industrializados d6 planeta, contando con
capacidades tecnolóxicas e culturais singulares
próprias do Primeiro Mundo, padece desigual,
·
dades ferintes, que fixe,
ron que Luís lnácio Lula
da Silva manifestara,
nun emotivo discurso
en .Porto Alegre, que
non se avergoñaba de
dicer que o seu país per,
tence ao T erceiro Mun,
do. Nas suas .cidades,
Sao Paulo, Rio de Janei,
ro, Brasília, Porto Ale,
gre, coincide un urba,
nismo e unha arquitetu,
ra de vangarda, coa vida ~
miserábel e precária de
bairros e favelas. País
mestizo ordenado e ca,
ótico ao tempo, as suas
contradicións orixinan
unha vitalidade social
asombrosa. País culto, a
enerxia humana dos excluidos contáxia e de,
fine a toda a sociedade. Con imensos latifún,
dios e agricultores sen terra, a sua xeografia
ten na Amawnia a principal reserva ecolóxi,
ca da Humanidade;
reserva fráxil e sem,
pre en perigo perante a voracidade irresponsá,
bel dos grandes proprietários e as compañías
madereiras ou farmacéuticas transnacionais.
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mundial que nace
en Porto Alegre
é radicalmente novo,
recolle as tradicións
· políticas e sociais
liberadoras"

A dimensión alcanzada
polo Forum non é, na.-.
turalmente, froito do
azar, senón o resultado
de anos de acumulación
e difusión de ideas e
práticas renovadoras, de
resisténcia front~--ª _
marxinación e á pobre,
za de millóns de persoas
causada ou desprezada
polos grandes poderes
políticos e económicos dominantes. Nos úl,
timos anos, no próprio seo da mundializa,
ción e usando os instrumentos de comunica,
ción do noso tempo, foise consolidando un
movimento do que Porto Alegre é a expre,
sión máis madura. Contribuiron a iso reali,
tlades exemplares como a manifestación de
Seattle que fixo fracasar unha reunión da
OMC, él:S protestas xeralizadas contra a apro,
priación da vida palas empresas produtoras
de organismos xeneticamente manipulados,
as demandas de anulación da débeda externa
dos países pobres, a visión da exclusión e a
fame na maioria dos países africanos ou a de,
cepción criada pola negativa de determina,
dos países industrializados a tomar medidas·
contra a evidéncia do cambio climático que
sofre a T erra. Igualmente experiéncias signi,
ficativas como o deterioro da educación e da
asisténcia sanitária pública en países poten,
cialmente ricos, como ¿ o caso da Arxenti,
na, a realidaJe da permanéncia da miséria en
gr3ndes ca¡:;as da populación dos mesmos EE
UU ou a traxédia padecida polos · imigrantes
que veñen do Sul, vivida hoxe especialmen,
te en España.. Fracasos do proceso xeralizado
de-privatización como o materializado na cri,
se enerxética de Califómia ou, noutro sentí,
do, programas de govemo heterodoxos pero
triunfantes como o francés causaron fendas
no edificio do determinismo neoliberal.
• Ex:PERIÉNCIA DO BRASIL Mais a dimen,

sión atinxida polo Forum Social Mundial tén
tamén moito que ver coa sua celebración no
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Asi, os problemas e as· contradicións ínter,
nas do Brasil son semellantes aos que exis,
ten na T erra cando se confronta unha mun,
dialización baseada nun mercado global he~
xemonizado polos grandes poderes econó,
micos e políticos e unha alternativa en for,
mación, democrática e solidária, fundamen,
tada nun desenvolvimento equilibrado, na
loi~a contra a marxinación e a pobreza e na
diversidade da cultura e dos povos. No Bra,
sil, os partidos políticos, os sindicatos, os
movimentos campesiños, as igrexas, os gru,
pos ecoloxistas ou as oiganizacións non g°'
vemame11tais, están especialmente prepara,
das para integraren os seus problemas e aspi,
racións no cadro da globalizacion. Mais fano
de forma realista e posíbel: despois da sua
experiéncia con nefastas ditaduras militares,
as aspiracións populares exprésanse a través
de organizacións de carácter democrático,
capacitadas para conquistaren o poder co
apoio da maioria. Nisto pódese encontrar
unha das claves do éxito de Porto Alegre.
Neste mesmo momento, o Partido dos Tra,
balhadores govema en cidades principais e
en Estados federados e pode lograr próxima, ,
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mente a presidencia da República. Apoiado ·
polo Estado de Rio Grande do Sul e a cicla,
de de Porto Alegre, demostrando que a uni,
versalidade non é xa património dos Estados
constituidos, o Forum tivo unha repercusión
que surprendeu ao próprio Govemo do Bra,
sil de Femando Henrique Cardoso, que pa,
radoxalmente menosprewu unha manifesta~
ción que estaba a proxectar no mundo intei,
ro unha excelente imaxe do seu P,aís.
O movimento mundial que nace en Porto
Alegre non ten, nen debe ter ainda, unha for,
ma e unha estrutura definidas. Radicalmente
novo, recolle as tradicións políticas e sociais
liberadoras, mais non pode supor unha sim,
ples recuperación de alternativas tan supera,
das pola história como o está a forma ultrali,
beral e totalizadora do capitalismo. En Porto
Alegre, milleiros de persoas e representacións

de máis de cen Estados e nacións, entre elas
Galiza, participaron con entusiasmo nunhas
xornadas nas que conviviron ~ análise profun,
da dos problemas do noso tempo coa simpatia
emotiva por símbolos revolucionários do pa,
sado século. Pero seria ~uivocado pensar que
o Forum Social Mundial¡constituiu unha sim,
ples manifestación de Pl)Jtesta contra a glo\Ja,
lización. Polo contrário, b ambiente pacífico e
responsábel era o próprio da procura de solu,
cións aos problemas de !noso tempo, de ma,
neira que a esixéncia d~ jracionalidade econ6'
mica, de aproveitamen111 dos progresos tecn0'
lóxicos e das próprias vittudes do mercado, se
produzan nun marco democrático, contrário a
toda exclu5ión, en beneficio do conxunto da
Humanidade e respeitoscl> coa natureza. •
1

CAMJW NoduEIRA é deputado do BNG
no Parlamento Europeu

ULTIMATO A MARROCOS SOBRE O SÁHARA
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un prazo de catro meses para apresentar
tal, está disposto a oferecer ou apoiar un,
unha proposta formal neste sentido. Tra,
ha transferéncia de autoridade auténtica,
sustancial e acorde coas normas interna,
tariase da cham.ada "terceira via", pola
que o Sáhara Ocidental permanecería
cionais en benefício de todos os habitan,
baixo soberanía marroquina, e unicamen,
tes e ex habitantes do Território. De non
te as características da autonomía conce,
existir ese oferecemento ou apoio, asegura
dida serian obx.ecto de negociación. O . o secretário' xeral da ONU, a MINURSO
Frente Polisário rexeitara fulminante,
recibiría instrucións pertinentes para co,
De non ser :asi, asegura Annan no seu últi,
mente esta proposta, decretando o fin do ·mezar con rapidez os trámites para o exa,
mo informe remitido recentemente ao
Consello de Seguridade do organismo in,
alto o fogo imposto na zona desde 1991,
me das apelacións. pendentes no proceso
de identificación, independentemente do
ao considerala como simples manobra
temacional, reanudaríase o proceso enea,
tempo que conleve o proceso. ·
marroquina dirixida contra/0 legalidade
miñado á celebración do referendo de au,
internacional e contra o direito do povo
todeterminación do povo saharauita pre,
saharauita á sua autodeterminación e in,
visto no Plano de Paz asinado por ambas
É de salientar o feito de que o organismo
dependéncia.
internacional, xa que lego, non parece
partes, ainda hoxe pendente.
considerar prioritária a celebración do re,
En Outubro pasado, o secretário xeral da
Catro meses despois, Kofi Arman lamenta
ferendo de autodeterminación, senón que
ONl!}iÍi;~ r~c:l~m~_dq a)yi_a~qcp~ .o oJeft;'.. .. p9 s~u. ji:ifo.rm~ ppn_pod~r informar de
do_ seu informe se d<:;~W~~d~ q. .~~a t,J~i!i7ª'., ,,
cemento dalgun tipo de-autogovemo para
progreso algun sobre se Marrocos, como
cion como ameaza susceptíbe1 de obngar a
os habitantes do território, outorgándolle
poder administrativo no Sáhara Ociden,
Marrocos a aceitar unha solución política.
O secretário xeral da ONU, Kofi Arman,
ven dé plantexar un ultimato a Marrocos
para que, nun prazo de dous meses, que re,
matariá o 30 de Abril, desbloquee as nego,
ciacións co ·Frente Polisário sobre o confli,
to do Sáhara Ocidental.

e

a~

F'RENrE POLISÁRIO. 0
movimento independentista, que o pasado 27

•

REA.CCION DO

de Febreiro celebrou o vintecinco aniversário
da autoproclamación da República Árabe Sa-harauita Democrática, .reiterou de imediato,
através dunha carta dirixida ao Consello de
Seguridade da ONU, a .sua firme oposición a
tooa iniciativa que negu~ o lexítimo direito do
povo saharauita á sua a~todeterminación, ad,
vertindo de novo sobre ;os riscos dunha volta
ás ~
; tilidades armadas, ho caso de que o orga,
nis o internacional aoopdone a opción do re,
fere do. O Frente Polisário, en definitiva, prcY
pu
a estrita aplicación do Plano de Paz e as
reso~ c¡ións que da sua posta en marcha se de,
rivar¡i, resaltando o feitO'de que no informe do
señor Annan recoñécese que o problema dos
~recq~9s, é Sl:ISC~~tI~l df ~~ly~~~' P.O,l? 9,;U~ .• ,
non existe razón aig.mhá para ouscar altemati, '
vas á celebración do plebiscito.+
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Dúas precisións
No nº 975 (22 de Febreiro do
2001) deste semanário fun obxecto dunha entrevista telefónica
para a sección "Que le?" e unha
vez publicada quixera realizar
duas precisións. Cando se me
preguntou Que recomenda ler?
na resposta aparece ''Toda Xosé
Luís Méndez Ferrín, ~ poesia, a
narrativa e o teatro". E óbvio que
en nengun momento mencionei o
teatro de Ferrín, entre outras causas porque a penas existe, agás
aquel Celtas sen filtro representado por Artello ao que asistín como espectador nos anos oitenta,
senón que citei o seu ensaio, porque considero imprescindíbeis
tanto os seus textos eruditos, por
exemplo De Panda/ a Novoneira,
como a sua, mestria na distáncia
curta do artigo xornalístico.
A outra precisión ten que ver
coa afirmación "aqui non se
criou ainda unha Cátedra de Poesía". Tamén é óbvio que falaba
da Literatura Galega, pois non
descoñezo o dado de que na
Facultada de Filoloxía naceu
unha cátedra con ese nome ,
asociado ao de José Ángel Valente, mais fíxose dentro do departamento de Filoloxía Español a. Aproveito esta matización
para perguntar, non existen poetas galegas recentemente desaparecidos con tanta altura intelectual como para adicarlles
unha cátedra de poesía galega?
Non merece, por exemplo, Antón Avilés de Taramancos a
honra que recibiu o ourensán? •

Mm.o Vn..LAR

Control
no xomalismo
Os traballadores da CRTVG asinan un manifesto en contra das
presións institucionais no seu trabaJlo, e a pral de que o director,
claramente sectário, sexa elexido
no Parlamento e non a dedo; os
traballadores de RNE dem)ncian
as consignas na Coruña "para
que transmitan a toda costa unha imaxe positiva de Galiza", pasando por riba feitos sangrantes
como o de Mesia. E os demais?
E o resto do grémio? Calan Siléncio cómplice? Unha aperta
para tod@s @s que non poden
desempeñar o seu traballo como
informadores con normalidade.+

cións do Conselleiro resultan
unha claudicación vergonzosa
da sua conselleria en favor do
formigón e o quilowátio. Resultan un verdadeiro sarcasmo por
producirse
nun acto de
salta de alevins de sal-. As declaracións
món que sabe, de facerse do Conselleiro.
os encoros, resultan unha
non teñen a
máis mínima claudicación
oportunidade. vergonzosa da

irreal. Quando duas formas lingüísticas chegam a conviver
senda possíve-1 a sua comprensáo entre as duas, aconteceu que urna delas se achegou
tanto a outra que ja náo podemos dizer ao cento por cento
que estejamos a talar de duas
línguas, más apenas de urna. A
argúcia de Fraga, repito, é manifesta e cría urna situa9áo de
falso convívio. Se foram duas
línguas diferentes a harmonía
seria impensável. lsto save-o
todo o mundo que pense um
pouco acerca da possivilidade
de convivencia de duas·
línguas em
estado puro:
ou talamos Asitu~o
todos a mes- galega hoje nao
ma ou uns falaram e ou- é de bilingüismo
tros náo per- mas terá de selo
cebe ráo nada. Quer di- se quisermos
zer: a si- realmente asua
tuaQáo galega hoje náo é normalizac;áo.
de bilingüismo, mas terá
de selo se
quiserrilos realmente a sua normalización. Devemos de passar

Renunciaremos a isso que todos
os espanhois tem de nós como
uns seres magníficos a "los qúe

A ria de Pontevedra xa sofre
abando cos verquidos de Celulosas e os procedentes das numerosas redes de saneamento
urbano. Non precisa polo tanto
unha nova agresión en forma de ·
encaros que van deteriorar a calidade das augas (redución considerábel do nível de osíxeno) e
alterar o equilíbrio de sólidos en
suspensión, con repercusións
non coñecidas, por non estudadas, .para o sector marisqueiro e mexiloeiro, estas si, verdadeiras fontes de riqueza. •

O próximo 25de Outubro a RAE
apresentará a vigésimo segunda edi9om do seu diccionário no
ámbito do Congreso Internacional de la Lengua. Para se
ajustar a pedimento da UNESCO prescindirani das letras ch e
//. Aguardará a RAG pola RAE
para fazer o mesmo?+

XoÁN SANTALÓ RIOS

ADEGA

O bilingüismo
,, .
necessano

ÜUTEIRO LAMAS
(ÜURENSE)

Una tia minha, ja difunta, santanderina "de pro", depois de levar ao redor de 40 anos na Galiza (onde estava casada com
um tio meu) só dizia na língua
do pais urna trase reterindo-se
ao seu homem, "éche mui malo". Esta atitude náo é exclusiva
da minha tia. Que eu saiva,
com contadas excepQóes, todos
os espanhois que vem a Galiza,

,,

De l Alama e
os encaros no Lérez
0 Conselleiro de Meio Ambente,
señor Del Álamo, ven de facer
unhas declaracións en favor do
encoramento do Lérez para a
> . , "'>.. ;. .. l.!.¡.,_;,~),-~

o tempo de permanencia, um
dia, vários ou toda a vida, se
exprimem na sua língua nacional, com o seu característico
ar "chulesco" e arrogante, importánd ol hes pouco que os
seus interlocutores estejam a
talar e a pensar em outra língua
diferente. Os galegas levamos
muito tempo assistindo calados
a essa atitude dos hispano-talantes sem que ninguem fa<;a
nada, nem denuncia-lo. Ora
náo é tempo de laios, mas de
analisar as causas deste despropósito para tentar endireitar
b problema e atingir a normaliza9áo do nosso idioma.

º
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Se o Conse- sua conselleria
lleiro de Médio en favor do
Ambiente fai
estas declara- fonnigón eo
A meu ver, sao duas as questoes
que se dáo fundamentalmente:
cións, para quilowátio.
que unha conselleria de mé1 Os espanhois pisam terra gad i o ambente ,
- laica, e apoiados numa lei injuspara que un
ta, presupóem que os cidadáos
conselleiro? Porque resulta evi- · galegas percebem, falam e esdente que son tan estéreis como
crevem castelhano, porque aso actuación que protagonizou.
sim o abriga a citada lei, confiando o território gal~go dentro dos
Galicia xa exporta un tércio da
limites territoriais de Espanha.
electricidade que produce. O
único que reportarán máis mini2º O galega talado chegou a um
centrais será elevar esa porcendeterioro tal, que hoje nao significa dificultade aJguma, quanto a
taxe e os benefícios da empresa concesionária dos .encaros,
comprensáo, para nenhum visia madrileña Unión Fenosa. Este
tante espanhoi. Se reparadas,
é o verdadeiro interese deste e
duas pessoas mantem urna conversa; urna a talar castelhano e
outros proxectos semellantes,
outra galega, acabam, a sua inque acarrexan un grave costo
tercomunica<;áo a se comunicar
ambiental e paisaxístico sen
perfeitamente, sem terem nenengunha contrapartida positiva
no entorno onde se instalan.
cessidade de mudar a lingua.
Por desgrácia, a experiéncia, xa
demasiado constatada en GaliO segundo caso é realmente
grave. A nossa lingua ja náo
za, é que onde se instala un encaro ás suas inmediacións emoferece dificultada na sua forma
oral para os náo galego-falanpobrécen se, deprímen se e
despovoanse.
tes. Estamos na etapa do verdadeiro "bilingüismo _harmónico", argucia inventada por FraGaliza, ao igual que todo o
ga pala qual se nos faz crer que
mundo ocidental, é globalmente
existem
duas
línguas
dependente do petróleo en ma(Bi=Duas), o qual. é totalmente
téria enerxética e nen este nen
outros proxectos semellantes
minguarán esta dependéncia,
nen van contribuir a una redución de gases contaminantes,
mentres a política ambiental se
subordine tan vergoñentamente
aos intereses dos xigantes empresariais que monopolizan a
comercialización da enerxia.

DANI ÁLVAREZ
ALVAREZ_DANI@EITB.COM

Luís

A NOSA TERRA
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1 tentacións na miña
1 vida, pero
1
endexamais a de ler
ese libro."

les entendemos todo, distintos a
esos "jodidos" catalanes que solo
hablan en su leng.ua y no los entendemos nada... "
O nosso problema é sonoro, de
sons, isso que alguns chamam
"sotaque", que unido a urna correcta escrita etimológica que
cada día ganha mais terreno,
seráo os pilares fundamentais
da nossa normalizac;áo. Será um
ejercicio de valentía mental e
preponderancia da qual eu pessoalmente tenho esperiemtnado:
Quando mantenho urna conversa com um espanhol talante,
comas mesmas palavras, de fonetizar como o fago todos os
días a dar-lhe um sotaque galega, desemboco de náo entenderme nada a entenderme todo.

Abrir espazos

1
:

1
1
1

1
1
1
1

ANOSATERRA
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libres de coches
nas cidades
galegas é unha
extendida
aspiración cidadá
que o BNG
representa case en
solitário nos
concellos. Cando é
de facer unha rua
peonal, os do non
son, nos máis dos
casos, do PP e o
PSOE.

Sotaque, sons, formas proprias,
normas fonéticas, todo forma
parte do conjunto de urna idea
comum que está na mente de
muitos galegas e galegas comprometidas com o nosso idioma. Hoje em día excepto nas
feiras do interior de Lugo ou
nos partos e lajas da Costa da
Marte onde ainda se ouve talar
um galego do qual ainda se pode tirar muito, o resto do país
fala fatal. Veja-se a gente nova
que passa duma educac;áo em
espanhol e na uniyersidade
passam ao galego. Locutores
de radio e televisáo galega. E ja
náo falernos de alguns políticos.
Há uns di.as ouvi falar os Srs.
Tourinho e Guerreiro pola TV e
realmente dava pena. Ora a
culpa náo é toda deles. A culpa
é do facto de nunca ninguem
ter dito aos locutores, aos
moc;os, aos políticos etc. o seg ui nte: "isto -faz-se assim ou
pronuncia-se assim, ou da outra
maneira". Como esses moc;os
que passam ao galego, ou esses políticos que o utilizam iam
fazer melhor obra? Náo poderiam fazer muito mais, por carecerem de urna norma ou padráo
fonético. Algum professor dos
que estáo dando aulas de glaego na actualidade corrigeu alguma vez a um aluno por este
motivo? Penso que náo, porque
ademais ainda que o faga faraduma forma pessoal, particu-

Liga de pesadelo:
Carne Hormonada
Norteamericana O Unión Europea 1O;
Coca Cola
UE
1O; Dioxina nos
Polos 7 - UE o;·
Pensos
contaminados
1 ingleses 1O - UE O;
Transxénicos
Norteamericanos 1 UE 4; Febre Aftosa
1O - Reino Unido O.
E ai nda nos falta a
Copa do Rei.

o-

º

Pero houbo

S

algunha vez un
23F? Mesmo Fortes
Bouzán di"que o
fracaso debeuse ao
paifoco de_Tejero.
- ¡--v-ái:quez-Ment-albá 1 pergunta coma en
1 todos os
1 aniversários pola
-1
1 desaparecida trama
1 civil. Non é tan
1 complicado. Se non
1
1 aparece, será que
1 porque o golpe non
1 saleu tan mal. •
1

1
1
1
1
1
1
I·

U

adicarse á carreira xudicial, sendo secretario e xuíz en diferentes cidades do país. Actualmer.1te leva once anos de ministro da
Corte de Apelacións (Maxistrado da Audiencia) de Santiago,
cargo q_ue compaxina con clases de Etica e de Dereito Procesal ,na Universidade Católcia.

lar. Acaso na ensenhanza do
resto dos idiomas que eu conhec;a náo se faz fincapé na correcta pronunciac;áo <:Je todas as
palavras e todas as frases?
Acaso os cataláes quando pronún.ciam a palavra Borrell, por
citar un ejemplo, náo pronunciam aproximadamente Burren
Pois a isso é onde ternos que
chegar. O Galego náo é distinto
nesse aspecto.

Nun fallo polémico vota contra
da exhibición da película A derradeira tentación de Cristo, como integrante da sá Sexta da
Corte de Apelacións.

Recuperar a pronuncia propria do
galego, as suas distintas vogais,
a sua nasalidade, os finais de pa-'
lavra, o seseio, os distintos xis e
jotas etc. será questáo de especialistas e moito travalho. Urna
Vez conseguido isto marcaremos
a diferencia e comec;ará a clarividencia; doutro jeito viviremos
enmarahados num estado de son ole n cia. É urgente por-se a
obra; construamos o padráo fónico e instauremos o bilinguismo
real, essa será a única maneira
de avanc;armos na verdade e náo
nas dormideiras do engano. •

Este xuíz tan alonxado da defensa dos Dereitos Humáns segundo os coñecedores do Poder Xudicial,
tras un sorteo
en 1998 é nomeado para
Sesequer
facerse cargo
das querellas construir unha
interpostas
sociedade
contra o exdictador Au - democrática
gusto Pinono meupaís,
chet.

teriase que

Suso DE LOIRA
DEAS ( CARINHO)

Unha vez que
Augusto Pino- chamara un
chet é detido plebisclto para
en Londres
por orde do mudara
xuíz Baltasar constitución.
Garzón,
o
xuíz
Juan
Guzmán crese de verdade
o que lle tocara e síntese capaz
de levar adiante o proceso contra o ex-ditador, que manipulara
e controlara a xustiza baixo o
seu réxime.

Oxuíz
Juan Guzmán
Juan Guzmán Tapia, o xuíz que
ordenou o procesamento e detención domiciliária do ex-ditador Augusto Pinochet, nacev no
Salvador, onde o seu pai, o poeta Juan Guzmán Cruchaga, Premio Nacional de Literatura de
Chile en 1962, desempeñaba un
cargo diplomático. Crece nun
ambiente aristocrático, rodeado
de intelectuais, clérigos e militares de alto rango.

O xuíz Guzmán pasou estes
dous últimos anos recorrendo
o país en busca de cadáveres,
pero a sua investigación estivo cent rada princ ipalmente
po la Caravana da Morte , onde
está implicado directamente
Augusto Pinochet, quen enviou unha misión espec ial ao
nort e do país en Outubro de
1973 a cargo do xeneral Sergio Arell ano Stark (tam én procesado) con poderes absolutos para executar en xui cio sumarísimo aos opositores rnáis
significativos.

Estuda dereito en Chile, e a meados do ano 1967 viaxa cunha
beca a París a estudar Filosofía
do Dereito na Sorbona, como a
sua bolsa de estudos era escasa, traballa como obreiro en diferentes empresas e facendo
auto stop coñeceu á sua futura
esposa Inés Watine, sobriña de
monseñor Lefevbre.
En 1970 regresa a Chile para

B. S
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Baseándose nos numerosos
acordes e declaracións de organismos int~rnacionais, que
definen como [crimen contínuo
a desaparicíón forzada de perosas, peunitiulle iniciar o proceso contra Pinochet e ordenar a
sua detención domiciliária. Xa
que, os detidos desaparecidos
que se rexistáron tras o paso
da Caravana da Morte, non poden ser declarados mortos,
mentras non se atopen os seus
corpos, quedando como se cuestro permanente, polo tanto
un delito que ainda se estaría
cometendo, non estarían comprendidos dentro da lei de Amnistía do ano 1978 , que só
abarcaría os delitos cometidos
ata a data.
1

Pola contra en máis de corenta
asasinatos onde non había desaparecidos ou onde foron atop ad os os cadáveres , o xu fz
Guzmán aplicou a Amnistía en
todos os casos .
É por isa, e ~ on por remordimentos de conciéncia, que os
militares asasinos entregaron
nestas últimas semanas listas
con máis de 400 detidos desaparecidos, xa que desta maneira esperan parar os posíbeis
procesamentos ao aplicárselle a
lei de Amnistía.

Con procesamento e detención
domiciliária do ex-ditador Au gusto Pinochet, estase aínda
moi lonxe de facer xustiza por
todos os asasinatos e atrocidades cometidas pola sua ditadura, xa que son miles as denúncias feítas nestes últimos anos
que foron arquivadas sen máis
trám ite.
Se de verdade se quer chegar a
construir unha sociedade democrática no meu país, teriase que
chamar a un pl ebiscito para
cambi ar a Constitución (que
máis parece un Código Pena l
que unha Carta Magna) e a continuación todas as leis confecci onadas durante a ditadura. •
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e un grupo de
Ilustración de FEDERICO FERNANDE ALONSO do libro ¿Onde perdeu Lúa a risa? de Kolondroko

Entre as navidades da editorial está a criación

dO Clube K para implicar os cativos na leitura
*

CARME VIDAL

V ai cumprir tres anos e a festa
é cada vez máis grande. Cando
apague as velas terá máis de se,
senta contos, estará en catro
países, mostrará os seus pré,
mios e terá visitado vários con,
tinentes. A celebración vai ser
con música, para que os libros
entren con todos os sentidos. E
non faltará a Maga Rulana, co,
ñecida xá por roáis de 30.000
cativos. A piques do seu tercei,
ro anivei:sário, a editorial l(a,
landraka é un novo mundo Pª'
ra os prilneiros ·Ieitores. Máis
de cen xá son sócios do Clube
K, nas \Ja primeiras semanas.
O 2 de APril de 1998, coincidin,
do co dia Internacional do Libro
Infantil e Xuvenil, nada en Pon,
tevedra a editorial Kalandraka. O
proxecto estaba promovido por
un grupo de profesores relaciona,
dos co teatro e á animación á lei,
tura e, desde o comezo, quixeron
que Kalandraka fose máis alá da
produción de libros. Tres anos
despois o mundo criado arredor
da editorial avala a idea inicial.
Coincidindo co aniversário, a
editorial lanza duas novas apos,
tas, unha colección de libros con
música e o seu Clube K, do que
en poucas semanas xa son sócios
máis de cen rapaces.

•

O Clube K naceu coa idea de
continuar implicando aos nenos
na leitura. Para ser sócios, os ca,
tivos teñen que remitir á edito,
rial un debuxo sobre o seu conto
preferido. Pasan asi a pertencer
a este particular clube de amigos
dos contos e terán por iso·avan,
taxas na merca de libros, infor,
mación das actividades organi,
zadas pola editorial e mesmo po,
derán cruzar as suas opinións
arredor dos contos con interlo,
cutores de Kalandraka. En breve .

o Clube K terá a sua própria pu,
blicación, a Revista K.
O clube non é máis que un novo
chanza do universo imaxinativo
de Kalandraka. Van alá máis de 60
títulos en galego, 17 en castelán,
13 en catalán e 11 en euskera des,
de a sua aparición hai tres anos.
Con só ano e medio foi cando os
promotores decidiron difundir os
seus produtos noutros mercados e
abríronse á tradución ás outras tres
línguas estatais. Na Caliza só co,
mercializan títulos na língua pr&
pria Levaron tamén os coridos li,
bros ás máis importantes feiras, Li,
ber, Bol6nia, México, Estados
Unidos... e co seu selo véndense
títulos eI\ Librarlas de Estados Uni,
dos, Venezuela, Arxentina e Mé,
xico. Cábanse os de Kalandraka
dos galard6ns obtidos, en especial,
do Premio Nacional de Ilustración
1999 que obtivo Óscar Villán por
O coelliño branco; a mención ho,
norffica que o Crémio de Libreiros
Cataláns concedeu a Mateo, de
Paula Carballeira e Pablo Otero,
"Peixe"; ou a inclusións dalguns
dos seus títulos na lista dos mello,
res libros do 2000 do Banco del
Libro de Venezuela.

Sondeconto
Nacia a editorial cun proxecto
encamiñado a criar libros de cali,
dade para os leitores máis novos.
O coidado na edición ia ser a
norma da casa pero tamén a cria,
ción de todo un mundo arredor
do libro para que a primeira ache,
ga á l~itura fose divertida. Singu,
lares no mercado editorial galega
pola sua e5pecialización no libro
infantil, Kalandraka aparecia no
mercado con coleccións como
Demademora; para os primeiros
leitores, Os con.tos dO Trasno Co-modin·, co fin de recuperar contos
clásicos e universais, Tras os
Montes, composta por obras de li,

teratura infantil de referéncia en
todo o mundo, ou Maremar, que
anúncian como "espácio destina,
do a obras para nenos de 9 a 99
anos nos que se coida de forma
especial a poética do texto". Co
tempo os títulos foron sumándose
e abríronse novas coleccións. Es,
pedal sorte Úvo a Gramática da
Fantasía, de Cianni Rodari que ia
encetar unha séria adicada a
obras de ensaio e pensamento
arredor da criación literária na
que tamén viu a lus As Lecciáns
Americanas de Italo Calvino.
A piques de chegar á mesma ida,
de na que os nenos comezan a
ler, Kalandraka bota a· andar Son,
decanto 1 un proxecto no que co,
lal;>ora a Orquestra Sinfónica de
Caliza e que oferece xa un pri,
meiro libro~disco titulado A me,
mória das árbores. Sobre a música
de Marcial del Adalid, o escritor
Xosé A. Neira Cruz deulle texto
a un conto ao que o ilustrador
Kiko Dasilva puxo imaxes e
mesmo volume, coa idea de que
o relato poda entrar por case to,
dos os sentidos. A presentación
_d o volume fíxose na Coruña cun
espectáculo de baile á cargo da
Escola de Danza da cidade.

vos participaron· nas 600 sesións
de contacontós que organizaron
en coléxios ou bibliotecas dentro
da campaña "Libros para Con,
tar", na teima tamén de recupe,
rar a oralidade dos relatos. Os de
Kalandraka asinaron neste tempo
convénios cos concellos de Vigo,
Lugo, Pontevedra e Compostela_
para artellar contacontos, apre,
sentacións de libros ou obradoi~
ros para pais e mestres.

Novas· Olladas
Tarnén nos inídos a editorial
buscaba converterse en referen,
te dos ilustradores de libros. A
tal altura, o fondo artístico de
Kalandraka contén xa alguns dos
máis importantes nomes do no,
so panorama e serviu de trampo, ·
liri t~én para novos debuxan,
tes, algun deles provintes da fa,
culdade de Belas Artes de Pon,
tevedra. Os seus libros 'teñen
sempre unha dobre autoria, a do
criador do texto e a do ilustra,
dor, na idea que manteñeri. des,
-de o comezo de poñer á par as
duas actividades.

Fran~is

as sombras, a de
Bacon.
Busqueina e, sen sabelo, atopeina na
French House, nun del) pubs do Soho,
no que entramos por azar na nosa pri,
meira viaxe a Londres. Logo, ó pouco de
_ chegar, a_dúas...es.tacións_de_rnetro...aquL_
en Kensigton, desmontaban para levalo
a non sei que museo, o caótico estudio
que o pintor tiña en Reece Mews. Eu
non sei se o de buscar as sombras dos
artistas ten que ver coas rrútonianías ou
con querer ver 9 5er humano que se e~
conde detrás dunha grande obra. Cando
comecei a afeccionarme ás biografías,
volvéndome un pouco reticente ó que se
denomina narrativa de ficción, tamén
lin unha de Bacon. Nunha das mi.ñas
voltas a Vigo, apuntei o nome da rúa.
Busqueina no I..ondon do A ó Z, e era
unha das que eu sospeitaba. Volvo alí
algunhas veces e, entre a media <lucia de
casas que haberá nesa rúa traseira, ima,
xino detrás de que porta estaba aquel
taller. A moitos dos seguidores da tra,
xectoria do pintor, quedounos gravada a
imaxe fotográfica daquel espacio subme,
tido a unha poderosa desorde: unha ver,
dadeira e convincente istalación, que ·
diríamos hoxe, e como tal deberán com,
prendelo, nese museo de de Dublín. -

<Unha

das pequena lendas qué
Fráncios Bacon alimentou sobre o seu
propio traballo era a de que el creaba
directamente no lenzo, sen debuxos e
sen bocetos previos. A diferencia de
calquera outro pintor da sUa. familia
artística, Bacon non dei:xara ese tipo de
obras, en apariencia menores, nas que
soen habitar as obsesións das obras
maiores polas que os recoñecemos. Pero
velaí que pouco antes de rnorrer, Bacon
fuco entrega a un -amigo seu, chamado
Barry Joule, dWl cartafol que contiña
centos e centos de papeis. Submetidos
polo de agora ó xuízo dos autentifiC:ad°'
res, arriósanse, por vez primeira, nunha
exposición, e vale a pena achegarse
unha mañá do sábado á despobQada
city, para velos no Barbican. "O olio de
Bacon. T raballos en papel atribuídos a
Bacon", así a titulan prudentemente.

~ ou non de Bacon, o que si pa,

rece claro é que calquera deles é o que
representa ser: unha das pezas salvadas
do caótico estudio. Hai algúns debuxos
torpes, sucios, nos que sen embargo in,
tuímos bocet(l) das súas obras maiores e
hai moitos ~ortes de fotos de prensa e
de reproduccións de grandes obras, cofe,
ados, enrugados, luxados por unha man
que se non fose a do pintor, debería selo.
Hai algo selvaxe, doloroso, nesa apropiación que o pintor fai dos recortes das
obras deVelázquez, Goya, Degas; Picas-so, porque non hai grande obra que non
queira ler e pelexar coas obras dos pre,
cursores. Hai fotos de boxeadores, cicÜS,
Proba do resultado deste · labor
tas, futboli.Stas, toreiros. Hainas (non
· atópase na exposición Novas
podía ser doutro xeit:O) de claro contido
Olladas 1 aberta neste momento "homoerótico. Hai fotos na prensa do
propio Bacon, que el pintarraxeaba,
na Fundación Cranell de Santia,
Libt~ria en Vigo .
como se buscase as deformacións dos
go ·pero que xa pasou por Ponte,
sell5 autorretratos. A póética da ruína do
E para Abril tamén está prevista
vedra ~ Lugo. Novos criadores
na zona antiga de Vigo a apertu,
como Osear Villán, .(\.lícia Su~,-- . corpo está presente neses obx~tos, e un
convéncese de que está perante a súa
. rez, Kiko Dasilva ou Belén Pa,
ra da primeira libraria xestiona,
obra mesma e non perante unha rnostra
da por Kalandraka. Levará como
drón mostran debuxos e .escultu,
de falsaria;, o que tantas veces acontece
nome o lema ·que escolleu a edi, · · ras concebidos para contar aos
no lamacentótereo da arte. Pero a miil
máis pequenos. Ao tempo, a ex,
torial: "Libros para soñar". Será
l_embráronme as fotos de.deportistas
o prim'eiro espazo fixo no que ·a
posición inclue as gtandes "cou,
_franceses, que un atopa nas paredes da
Maga Rulana convide a ler aos
sa8" en tres dimensións criadas
French House, onde bebfa aquel pintor
pequenos e por ali pasarán escri, · para dar vida aos contos. O bo,
mundano e onde conspiraran, durante a
tóp xigante de O Traxe Novo do
tores e ilustradores para achegar
segunda guerra mundial, os france5es de
Rei, a infinita planta que alcanza
os libros aos futuros leitores.
Londres. E, entre as fotos, as dos persoo ceo de As fabas máxiclls ou 'ª
naxes que crearon as traxedias do séc;ulo
vaixela de O coelliño branca, ob,
Espazo tixo, pois, para desenvol,
XX: Hitler, Stalin... E outros recoñeci,
xectos fantásticos nos que xa re,
ver a mesma actividade na que se
del) poderosos. Non podía ser doutro
para con atención calquer cativo
mergullaron hai xa tres anos. Até
xeito, tratándose de quen quería repetir
a imaxe daquel Inocencio X, como se
que cumpra tres anos.+
o de agora máis de 30.000 cati,
estivese a acoitelala. •

"
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•Novo
espectáculo
de Xosé Manuel
Budiño
Arredor é o título do último disco de Xosé Manuel Budiño e
con el incorpora tamén un nov
espectaculo para dalo a coñecer
O Venres 2 de Marzo oferecerá
un concerto no Centro Caixanova de Vigo, o día 4 farad na festa
do queixo de Arzua, e o 28 no
Teatro Rosalia da Coruña.
Apresenta Budiño nestes
concertos a dous novos colaboradores: Carmen Reí, cantante
da Coruña, voz de blues e jazz e
colaboradora habitual do pianista Nani García, e Nacho
Muñoz, músico que aporta ao
espectáculo samplers, loops, percusións e armonias. Durante o
mes de Abril Budiño via:xará á
Rioja e Catalunya e, en Maio, o
disco vai ser editado en
Portugal, onde Budiño fará unha
xira con doce paradas. •

Otero Pedrayo. Como activida,
des complementárias, o Venres
ponse en escena O poeta asasina,
do, o Sábado ernitirase unha entrevista gravada en 1974 e cele,
brarase un concerto homenaxe a
cárrego do Coro Universitário
Galego de Barcelona. Tamén están aberras unha exposición bi,
bliográfica na Biblioteca Xeral
da Universidade de Barcelona·e
un trinque dos seus libros na
Galeria Sargadelos. •

• Estrea de

A cacatua verde
polo Centro
Dramático
O Auditório Municipal de Narón acolle a apresentación do
novo espectaculo do Centro
Dramatice Galega, A cacatua
verde. Estréase o 2 de Marzo e
Celso Parada.

·• Xomadas

oterianas
en Barcelona
Con motivo do 25 aniversário
da morte de Ramón Otero
Pedrayo, a Faculdade de Filoloxia de Barcelona e o Centro de
Cultura Contemporánea desta
cidade organizan un colóquio ao
redor da sua figura e obra.
Durante o Venres 2 e o Sábado
3 de Marzo reúnense especialis,
tas na sua obra que van centrar
cada un dos debates nas diferentes modalidades criativas da
obra oteriana: poesía, n;µ-rativa,
dramatúrxia e xomalisrno litera,
rio. O presidente da Real Academia Fiancisco Femández del
Riego será. o encarregado de
abrir estas xomada5, nas que se
dan cita Nora Catelli, })enrique
Monteagudo, Rosário Alvarez
Blanco, Xosé Ramón Quintana,
Afonso V ázquez-Monxardin,
· Carlos A.Baliñas, Aurora Mar,
co, Camilo Femández, Marcos
Valcárcel, Vítor F. Freixanes e
Basilio Losada, entre outrÓs. Pe,
~cha 0 Sábado unha conferéncia
de Andres torres Queiruga sobre a espiritualidade na obra de

..

contintla en Narón os dias 3 e
4, para seguir posteriormente
por outras cidades galegas. A
cacatualverde é u:ah.a obra do
austriaqo Arthur Schnitzler, dirixida riesta ocasión por Eduar,
do Alonso. 'Na rolda .de prensa
de apresentación en Nar6n o
dia 1 de Marzo tamén estivo .
presente Celso Parada, actor
que encama ao tabemeiro _
Próspero.+

• Observatório ·
audiovisual
na Faculdade
de Xomalismo

• Os Suaves, mellar directo~
para os leitores de Hedvy Rock
1

Unha descrición exaustiva do
. sector é o obxectivo do ObservatOTio Audiovisual que está a
desenvolver a Faculdade de
Xomalisrno de Santiago. O
proxecto iniciouse hai cinco
anos, dirixido por Margarita
Ledo Andión, e recolle a produción audiovisual nunha série
de catálogos anuais. As obras
clasifícanse en catro apartados:
cinema -curtas e longametraxes, televisión -ficción seriada,
telefilmes, comédias de
situación e docurnentais-, audiovisuais - video publicitário e
institucional- e multimedia. O
Observatório do Audiovisual
nace como resultado dun
traballo anterior no que participaron as Universidades de
Santiago e outras duas univer,

J~te

1

sidades de Gales e Irlanda. Asirnesmo, na Facultade de
Xomalismo impulsaron nos ultimas dous anos cinco
documentais de autor. •

•Comeza
a selección
de coros para

Galicia Cantat

.

Un total de vintedous coros serán selecc;.ionados para o
programa Galicia Cantat-2001,
que pon en marcha o Instituto
Galego das Artes Escénicas e
Musicais (Igaem}, e que chega
a terceira edición. Os coros interesados en participar neste
programa, que inclue concertos
en distintas localidades, teñen
corno prazo para inscribirse até
o 1 de Xuño. Deben enviar ao
lgaem unha cinta, compacto ou
video de recente gravación,
cunha mostra de tres ou catro

.
···············································~···················

• Brath, Mercedes Peón e Milladoiro,
finalistas dos prémios da Música
O vindeiro 22 de Marzo cele,
brase no Pavillón_dos Deportes de Madrid a gala de entrega dos V Prémios da Música,
que organiza a Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) e a Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
(AIE). F.stes galardóns teñen
un apartado adicado á melloi
canción en galego, no que
compiten Burka do grupo de
· Lugo Brath, Isué, de Mercedes
Peón, e Moraima, de
Milladoiro. •

. :Encontro
en Compostela
ao redor da nova
escrit~ portugliesa
José Luís PeixotoL!lacido en
1974, é un dos novos escriiores
portugueses que ~ _a-.matear.
as tendéncias literarias no af.S
viciño. Como ~resentante da.nova escrita..--en Portugal1 Peixo-,
to manterá .un encontro-cos es..
tudantes na Facultade de Fíloloxia de Santiago o Xoves 8 de
Mano. O seu libro NenhumOlhar está sendo lido polos alunos
de Língua Portuguesa da ~
Universidade. Tras este en ntro, o autor apresenta no tau,
rante República (Rua Repú~lica
Arxentina) o seu novo títulp
Morreste-me, editado por T ~mas
e Debates de Lisboa. t
1

Eloi Calcleiñ:t, ricler ele Brath.

Hai seis anos que se formo u o grupo G luecifer en Os lo e,
aquela, xa visitaron Galiza onde teñen público asegurado no
concertos. A sua xira deste ano 2001, co EP Get the hom recé
vado, cornezou en Angouleme, Fráncia, e chega ao Playa Cl
Coruña o Domingo 4 de Marzo. Na xira, o grupo de punk rock fo
por Biff Malibu, Jon Average, Captain Poon, Sinduru Khan e
ros Hellfire, están acompañados duns viciños suecos, os Peeps

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

O xomal coruñés convoca a segunda edición de Relatos de Verán
Até o vindeiro 1O de Maio está
aberto o prazo do concurso, no
que poden participar todas as
persoas que apresenten unhfi no~
vela inédita. Diferénciase do
concurso de relatos de verán no
idioma, X<l¡ que no caso da novela exíxese que esteña escrita en
galego. As obras apresentaranse
por triplicado ·e faranse chegar os
orixinais a La Voz de Galicia,
Avenida da Prensa, parc.elas 84 e
85, Polígono Industrial de Sa,
bón,15142, Arteixo (A Coruña)
polo sistema de ·plica pechada
cos da,dos do autor. O fallo farase
público o 15 de Xullo e a novela
gañadora setá publicada, dentro
deste ano 2001, por Ir Indo.

'

ob{as inclufdas no repertório da
coral aspirante.•

• O punk rock noruegués
de Gluecifer na Coruña

Novela por entregas en La Voz de Galicia
A novela por entregas voltará
aos xomais da ·man do concurso
convocado por La Voz de Galicia,
que foi apresentado o Xoves 22
de Febreiro dentro <la iniciativa
"Relatos de Verán". Por unha ·
parte, corno o pasc.10 ano, o xornal conlñés fai u" . chamarnento a
todas aquelas persoas que esteñan
· interesadas en publicar pequenos
relatos -non poden exeder das
cuarenta liñas- dos que fará unha
selección de 124 para publicar
catro por dia durante o mes de
agosto. Pero o máis novidoso é o
concurso de novela por entregas,
dotado con un millón de pesetas,
e que d~be constar de 31 capítulos para publicar diariamente.

trii'xectó~

Catorce álbumes, deles tres en vivo, ,
anos de
fi..
xeron que o grupo ourensán Os Suat1~ fose ekxido mellor banda
española en directo do heavy pola revi~ta especializada Heooy Rock.
Na categoria de mellores grupos de eavy do estado, Os Suat1es
quedaron como quintos. Ademais, a s a canción Dolores se Uama..
ba Lola situouse como segunda na u¡sta das mellores canció~s. •

Na apresentación da II Edición
dos Relatos de Verán, o director
de La Voz Bieito Rubido ·asegurou a continuidade de ambos
concursos. En canto ás bases do
concurso de relatos, ad~mais da
extensión limitada, estabelécese
que poden ser escritos en galego
e castelán. Deben ser enviados
entre o 15 de Xuño e o 15 de
Xullo. Os leitores poderán votar
os mellores, polo que os cinco
autores que leven máis votos
disfrutarán da estáncia dunha
fin de semana para duas persoas
no hotel Louxo da T oxa. Acle,
rnais 1 Ir Indo, prévio acordo cos
autores, publicará os 124 relatos
seleccionados.•·
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Do infortúnio
á felicidade.
O clube
Dalmara
Título:

O infortunio da soidade / Ébora.

Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Xerais.

Amor e felicidade son os dous
desexos que aniñan no máis fondo do ser humano, as únicas metas que realmente teñen a importancia nesta atolada carreira
de obstáculos que é a vida. Só
desde o amor é posíbel a felicidade, a felic}dade é impensábel
sen o amor. E lóxico, polo tanto,
que, explícita ou implícitamente, a procura do amor e da felicidade sexa tamén o tema literário
por exceléncia, quizá o único tema literário. Desde Homero a
ltoxe todos buscamos algunha
Itaca que nos salve das nosas pequenas misérias de todos os dias;
viver sen esa esperanza é unha
tortura que ninguén é capaz de
resistir. A procura do amor e da
felicidade, eis o tema que ilumina a pentaloxia que Xose Carlos
Caneiro iniciara con O infortunio da soidade (1992) e remata
con Ébora -rendo como títulos
intermédios Un xogo de apócrifos
(1997), Tal Vez melancolía
( 1999) e Os séculos da lúa. Cada
unha das cinco novelas apresenta ese mesmo tema, sendo excesivamente arriscado falar de especialización parcial nun título
ou outro. Imaxina, leitor, as cinco caras dun prisma pentagonal
que ten un vértice de início. (O
infortúnio da soidade) e remata
noutro vértice (Ébora).

Xosé Cortos Caneiro.

XURXO LOBATO

Se queremos simplificar ese prisma, ternos que situar por un lado
a liña que representaban O infortunio da soidade e T alvez melancolía (novelas de personaxe; novelas interiores; da dispersión interior) e por outro a de Un xogo de
apócrifos e Os séculos da lúa (novelas corais; obsesivamente ?-glutinadoras), representando Ebora
a recapitulación das catro anteriores (novela coral con personaxes moi marcadas, e moitas; a
converxéncia) . Cinco liñas ten
o pentagrama; cinco novelas, como cinco son Susano, Libardino,
o fillo do alcalde, Mefisto e Suceso, os iptegrantes do quinteto
que (en Ebora, a novela que pon
remate á pentaloxia) vai na procura da felicidade, procura comezaba en O infartúnio (o início

da pentaloxia). Felicidade que só
é posíbel atopar en Ébora, lugar
ficticío, par~iso litérario, lugar
onde é posíbel a conxunción das
tres condicións precisas para que
a xente poida ser feliz: o amor, a
literatura, (o amor a pafa.braJ e a
xustiza social irnprescindíbel para que a xente poida realizarse
en plenitude. Nun mundo desquiciado, onde todo semella camiñar ao revés do que a razón
aconsella, a literatura é o único
lugar onde o Pirata (co nome
que sexa) encontrá refúxio salvador. O amor á palabra (amor
pola lingua) vémolo seinpre a
través das balsámicas cadeas de
palabras, das libretas onde se
anotan pensamentos brillantes,
da queréncia por escreber libros
e tamén do recurso ao manuscri-

NARRATIVA
-----'-'l(_A R R A1 1VA

FranAlonso
Males de cabeza

to e a intratextualidade. E na,
pouco frecuente , intensidade
estilística que caracteriza ás cinco novelas, onde se conxugan o
clasicismo neobarroco e a
modemidade que racha moldes,
estilo sen fisuras que transparenta un moi traballado ritmo, estilo no que o neoloxismo (a criación léxica, vérbica) ten lugar
preferenc~al e no cal sempre se
bota man da poesía. Os diálogos
integrados na narración (sen que
iso exclua a factura dialogal clásica) son outra das súas características, así como as parénteses
que (no remate dos capítulos)
parecen de.ixar entrever a voz
autorial confundida coa dun supranarrador, ou as citas a pé de
páxina. Sen esquecer nunca o
didactismo: a confusión mental
provocada polo _e stado permanente de fracaso (a infelicidade),
obriga a unha contínua recorréncia ao esquematismo, á puntualización clarificadora, o texto
expositivo. Induamos tamen as
múltiples· ocasións onge as personaxes ou o narrador (que, para
o caso~ son o mesmo) realizan
disquisicións acercac da literatura: ademais das constantes referéncia8' mitolóxicas, son· moitísimos os momentos versan acerca da his-t órta literária universal
-(sabre todo occidentaÜ :e galega,
·s en- esquecer ~queles nos_:que se
alude á cegueira da crítica gue
beatifica aJ iteratura de consillno
como -mod'e-lo can0nico. áetual;
unhas e outras traénnos a imaxe
dun autor para o cal a literatura
é moito rnáis que histórías e es:· rética, un ~utor para o cal a H,
teraturá é referente vital obrigatorio pois vive nela e para ela; a
paitir delas debúxas-e o marco
exacto no cal encadrar cada novela por un lado como o conxunto da pentaloxia por outro.
Pero a literatura non é a única
(Pasa á páxína seguinte)
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FranAlonso

que se mestura o
periplo dun romance co da presidéncia
de Allende co remate do golpe. militar.
As dúbidas e refle_xións da esquerda
son tamén as da parella, que reflexiona
sobre o compromiso
ou o papel da muller.
Aguirre é unha destacada narradora e dramaturga chilena, que tamén colaborou
no cine como coguionista co:-i Miguel
Littin. En T xalaparta. +
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Ü COQdeL
Fouce
Periódico labrego de
información técnica e sindical
Nº 190. Xaneiro de 2001. Prezo 300 pta.
Dirl.xe: Lídia Senra.
Edita: Sindicato Labrego Galego (SLG) .

Toda a actualidade do agro pasa por estas
páxinas. O tema roáis destacado é a criación dun comité de seguimento da Encefalopatia Esponxiforme Bovina, un dos ·
asuntos que roáis están a preocupar os labregos nestas últimas semanas. Dentro da
actualidade
do sector
agrário, tamén sobresaen as informacións
sobre o cesamento
de Castor
Gago como ccinselleiro de
Agricultura, as
manifestacións
do SLG para reclamar cámbios na política agrária comun e
propostas sobre ganderia ecolóxica. +

Abe lle ira
Nº 74. Inverno de 2000. De balde.
Dirixe: Abel láñez.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Xesus Asorei fai un informe sobre os novos intereses dos apicultores. en c~to á
calidade do mel, ademais de dar consellos
básicos para
asegurarse
unha excelente
relación entre a cantidade colleitada e o nivel de sabor
e textura
axeitados.
Este número tamén
dá conta
da entrega
do galardón "Manuel Beiras" de normalización lingüística á empresa apícola Erica
Mel. No capítulo da saúde, explícase un
novo tratamento para a varroa. +

Cerna

(Vén da páxina anterior)

arte; da sua man veñen tamén a
pintura (non é casual o afán da
textura na mensaxe literária), a
música (non é casual a preocupación polo ritmo) e o cinema
(case outro soporte literário
máis) O uso dos dous puntos, das
parénteses e das interrogacións
ubicadas só no remate oracional
son outros tres recursos estílisticos, menor~, made in Caneiro,
adoptados como marca da casa.
En O infortunio, Nicolás Odín,
naceu sete veces; nacemento
extraordinári9 que acoparemos
outra vez en Ebora, onde Libardino, o Pirata, nace con exceso
de alma. Pero en O infortunio, a
orixe de todo, hai, como é natural, outros nacernentos, outras
primeiras aparicións de singular
importáncia. Comezando por
outro rol actancial (a actancia- .
lidade-parcial, das personaxesou total -de c;ada novela e do
conxunto en si- é outro apaixonante motivo para futuros traballos) da mamá. Chámase
Merc;.edes . (Infortunio), Srta. Pura (Ebora) ou como sexa , é en
Ébora, onde a cada verdadeiro
carpo, onde de personaxe referencial básica se converte en
personaxe protagonista coa _
mesma categoría que o resto,
nunha brutal demostración de
edipismo (máis unha constante
ao longo qe ciclo) que ten capítulo especial en Un xogo d.? apócrifos coa relación entre Siksio
e Sor Berta; e con ela os seus
amantes ideais, noméanse Reinaldos (Infortunio) ou Cirano
(Talvez melancolía), que só
Tintoretto correrá a mesma sorte de mamá, de todos os amantes (obviando a peculiar relacción de Silesio e Soi Berta) el é
o único que ultrapasa a frontera
entre o ideal e o camal. E continuando pola de Inés, coadxuvante rexenteador de establecemento de bebidas alcólicas que
(con diferentes no mes) exerce
de confesor e confidente das penas do Pirata, é o que lle outorga unha especial releváncia ao
ser un dos tres refúxios onde o
Pirata acha consola (os outros

sonaxes en
procura da fe- conxugán
licidade, que o clasicismo
terá nome de- neobarroco
finitivo en
Ébora e que e a
antes
fo·r a modemidade
e h a m á d a que racha
Dalmara (In- me>ldes,
fortunio e Un
xogo) ou coas estilo seri.
aos seus usos e costumes, pero
variantes de fisuras que
que tampouco se libran de seren
Bakarne (Os trasparenta
tocados polo dedo tráxico, de onséculas) e París ( T alvez un moi
de deducimos que a traxédia é
melancolía). E traballado
__ indisociábel do ser humano, mais
nunca o seu destino final se se
·os puticlubes, ritmo.
dari as condicións axeitadas para
eses templos
onde se vencompat~la, aJgo que só é posíbel
en Ebora, a ltaca (Dalmara) que
de e se comse anunciaba en O infortunio, o
pra amor, ou un sucedáneo que
permita aturar esta vida. Claro
único destino que debe ter toda
odisea. Eis a precisión de Caneique a personaxe principal é Nicolás Odín Pingallo Erreprima,
ro ao existencialismo clásico, o
ser que esta moi próximo ao
ser humano será sempre infeliz se
desquiciamento absoluto, que
ere que a traxédia é o seu destipadece sev~ras dores de estómano, só pode ser ditoso se toma
como meta a procura da felici~
go que alívia con pílulas, el e a
dade e deixa de ver as angústias
sua Olivetti, el e as suas libretas,
cotiás como unha lousa que imel e as salmódias sanadoras, que
P,ida a sua plena realización.
tamén ha chamarse Silesio e
Ebora, como conclusión e con,
chupará caramelos de limón e
verxéncia das catro anteriores,
tomará tilas, ou Libardino, sempre Pirata. Un Pirata que tende
dá tamén unha cabal imaxe do
a confund1rese co narrador nun
que representa toda a pentalocontínuo xogo de niveis narratixia, a imaxe dunha literatura
vos (na peritaloxia é trascenbalsámica, vida paralela á vida e
dental a correhte de conciencia)
única onde podemos achar a fe-licid ade, vida paralela á vida
que traslada a ofuscación mental
que constitue a única terapia redo protagonista ao narrador e
viceversa; agás en Ébora onde
almente redentora. •
esa confusión é cun fillo de MeXOSÉ M. EIRÉ
fistófeles que mesmo remata por

Nº 31. Inverno de 2000. Prezo 450 pta.
Edr· : ADEGA .

'.esta edición percórrense todos o~ temas
relacionados co que está a suceder n8-plano da ecoloxia desde todos os pontos de
vista do colectivo ADEGA. Manuel Soto
explica anova.normati'la..da_água...Xabier__
V ázquez pede que non se selen as minas
que lles dan acubillo aos morcegos. Xacobe Feixó fala do carballo. Roberto
·
Vázquez e Dionfsio Pereira narran a
loita constante entre as
xentes da ribeira do Lérez e os contínuos abusos dos que
queren
construír aí
minicentrais hidroeléctricas.
Sobre este
tema, rendo a Galiza
. como referente, escribe un "informe a redacción da revista. Emílio Ínsua continua a sua procura dos elementos ecoló~
xicos na obra de Castelao. A rota recomendada, nesta ocasión por Xosé Manuel López, percorre unha linda paisaxe
da comarca de Lugo. +
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Cadea de voces
Titulo: Pandereteiras.
Grupos: Vários.
Edita: Fonomusic.

Son voces que forman grupos e grupos
que teñen cadansua história. Ruote,
Xiradela, Gorxas quemes, Xalgarete e
. Rueiro da Cancela son as cinco formacións de Pandereteiras reunidas para
cantar e recuperar a tradición oral do
país. Para a productora Mercedes Peón
é parte da eséncia que define o povo, e
as xóvenes pandereteiras fan que non
só non se rompa a cadea da tradición,
"senón que prosiga con outro elo con-

viva". En Arteixo naceron Xiradela, xa
con catoce anos de história; a variada
instrumentación caracteriza o traballo
de Ruote; no caso de Xalgarete, o baile
está no cerne do seu repertório de "seráns"; as mozas de Rueiro da Cancela,
de Baio, teñen no seu currículum ter
colaborado coh Amancio Prada, e
Gor.xas quentes que se mergtillan na recuperación das raigames coas xotas de
Gargamala, a xota de Rodeiro e a.muiñeira de Sisarga. +

Retoma
a música asasina
Titulo: Killer Lixo. O retomo do lixo asasino.
Grupos: Vários.
Edita: Lixo Urbano.

O selo compostelán Lixo Urbano edita o segundo volume de Killer Lixo, o
compilatório de grupos de punk e rock
que se agachan baixo o título O retor,
no do lixo assassino. Só un tema por cada grupo desta vez, pero máis hundas,

Alguns deles son persoas consa,
gradas á investigación, outros á
loita sindical. Asi B. Cassen,
profesor da universidade de Paris e da dirección de "Le Monde
Diplomatique''. F. Houtart, so-ciólogo de Lovaina; Pierre A.
lmbett, economista, Eric T oussaint, do comité para a anulación da Débeda do T erceiro
Mundo etc.

- A obra está dividida en tres partes: I, na sélva da mundialización finan,
cieira; Il, Especulación: o
outro lado do
espello; III,
Respostas cidadás.

Os autores
desta obra
na liña
deAttac
desvean
anatureza
esmagadora

A mundializadón (globalizacíón
para os anglosaxóns) da
expresa unha
"xigantesca globalización
dilatación da do neo~
esfera finan, capitalismo;
ceira''; supera
dan
o· billón e
médio de dó- perspec i vas
lares cada para un
dia. "Segun, inter..
do as estimacións do Ban- nacionalismo
co de Paga- ao servício
mentos lnter- do ser
nacionais é
50 veces máis humano
importante
que o valor
do comércio
internacional que ten por ob~
xecto as rnercadorias e os servícios" (p. 20). Tira das periférias
benefícios inxentes, concretamente através da "débeda" e dos
programas "Axuste estrutural".

Houtar afirma que "h~xe a de,
mocrácia _política vai asociada á
__ abertura,,ao mercacl.@r Todo isto
- indica ~laiaJnente que as estra~
-=téxia5 ernnomicas,iruto da lóxívintesete, -as que se poden-escoitar no
ca ¡fa ~e~mJ!lagón, ~crualn:ienfe

compacto. lnc-luénse grup0s_c.omo os - ~_..:m.u~ial.1.zaa~~táñ cSGG-1adasbascos Nueve CatecismD Catolico,
: inevita:h@lin:ente:::a ::::e s:tratéxias
-trozombles;e~scipulos a[rJronisos-;os ~ - _póJfti~asi:@i.:_lftares . Ma~mo e~
·b~landeses WlSeguy, os gla.mourosos
turais_ouitteolóxic~(p. 30)
suizos Gutter Queens e os fmeses Fla-- -ming Sideburns. Entre as bandas galegas-=- _
.- . - "
~
--=- _
a.i:ópans~ os ourensáns E@ylQ..nes,_Os ~__:;;. ~?demo1:.fe~=~ª s~Y! da ,mun~
Morta, e High Reaction, un .corte dos xa _ 31altzaGr~ os ~fottGs=-clo 8,?{USdesaparecidos Fame Neghra1 e os Doc::-_ ·- te" e do
militat-sofüe a de5 and The Rhyth~ Section, c~a
gcrácia~PQlí_úca.ll~a-0erra nosa.
pnmetra maqueta xa circula.por Vtgo,
~
-que incluen unha versión de Tell T...ale
O esperl0_3€1:evol'v:eifils_es~ ima,
Hearts. Para contactar con Lixo Urbaxe: "unna-nove orde estase_ a frano está dispoñíbel o teléfono
guar, é a~uelaoase-ªda-:-na- leida
981571649 ou o correo electrónico lixourbano@mail.com. +
--=.(::Pasa~ seguinte)
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(Vén da páxina anterior)
selva, onde as regulacións se fan
por eliminación dos máis febles)
mesmo por categorias enteiras. E
tamén unha orde ben paradoxal,
na cal as fronteiras físicas desaparecen para os máis ricos, pero
son reforzadas para os máis pobres, que son requeridos a gardar
a pobreza na casa deles"(p. 54 ).
Fronteiras hainas, os paraisos fiscais e bancários. Maillard descrebe nas pp. 54-55 o funcionamento das máfias nos paraísos xudiciais. Os mass media convencionais enchen páxinas nos xomais
coas máfias sicilianas ou do
narcotráfico; tristemente ignoran ás grandes, as introducidas
nos poderes militares, bancários,
eleitorais, etc. Un mundo con
múltiples máscaras que enganan
sen o mínimo pudor. As transnacionais, 40.000 aproximadamente con 200.000 filiais, controlan
o 75% do comércio mudial de
matérias primas, manufacturas e
servícios (p. 88), pero destruen
emprego sen término en aras da
rendibilidade. Esta mundialización do capital aposta polo beneficio a conta do emprego.

Asi as duas primeiras parres

11

déncia ao respeito dos partidos
políticos, nen o control por párte dos sindicatos sobre o partido
político (... ) Toda acción sihdical é, por natureza, política. Daquela, a cuestión é reinventar a
política do sindicalismo, asumindo coíno punto de partida a
defensa dos intereses dos seus
membros, a comezar pola empresa" (p. 100). Este autor di
con ánimo aceso: "a loita sindical é unha loita pola dignidade
humana, isto é, unha loita por
un ben máis valioso que a própria vida, xa que as persoas morren por defendelo" (p. 101).

Á direita, Joao Pedro Stedole, dos Sem Terro do Brasil, saúda a José Bové, o francés
que lidera o movimento antiglobalización.

aclaran a realidade financeira; a
terceira é máis incisiva, é un botón de fogo para acadar "a mundialización impedida ", a dos dereitos democráticos, dos dereitos
da persoa, os sindicais. Dan Ga-

llin monstra as federacións sindicais que existen, as suas feblezas, diferéncias etc. Duas grandes urxéncias, a feminización e a
politización: "non o retorno á
obediéncia ou mesmo depen-

C. Aguiton sintetiza as estratéxias cata a mobilización europea
e mundial para desenmascarar o
07, o FMI, os pasos de Maastricht, Amsterdam, Vivorde,
Niza, Davos ... ; aí están Seattle,
Porto Alegre co~o proba da organización a prol dos dereitos
humanos, da igualdade; aí "Atrae", con milleiros de membros
nunha fronte de liberación da
inmensa lousa que empobrece a
miles de millóns de seres humanos e estraga a natureza.

roáis tecnicismo -n
economía e da te
gadas de si;glas-eli'-

O remate é para Bemard Cas-

MEu &NTo. MIÑA &NTIÑA
Santa Cunegunda e as ordalías
As ordalías ou xuízos de Deus
eran o recurso dos xuíces para
desentenderse dos casos difíciles,
deixando as responsabilidades
dun veredicto máis ou menos
comprometido, nas mans dun
Deus supostamente omnipotente.

Un <lestes xuízos, nos que os
xulgadores dubidaban de si darlle a razón a unha ou outra das
partes enfrontadas, houbo de sufrilo a nosa santa do día tres de
marzo, e por sorte para ela, saíu
ben parada da cuestión.

ao aposto Henrique en roupa interior", dicían; pero ela, fiel ás
súas conviccións, accedeu ao matrimonio político por obediencia
ao pai pero contrariando o mandad o do mesmísimo fillo de
Deus: "Criar fillos para o ceo".

Evidentemente, aqueles xuizos,
vistos desde hoxe, non tiñan nada que ver coa equidade e o dereito pero a mente dos cremes
acataba as supostas decisións divina en opor ningún tipo de
dúbida, mentres os maxistrados
e refrega an as mans e quedaban a ben con uns e con utro .

Cunegunda era filla de Sigfrido,
primeiro conde de Luxemburgo,
a que, no 998, casou co futuro
emperador xermano, Henrique
II o Coxo, duque de Baviera.
Como se ve, non era calquera
cousa a boa santiña, a quen escolleran co fin de unir un condado e
un ducado pofiendo o seu ventre
ao servicio do nacente imperio
xermánico, sen contar con que
ela tifia feito votos de castidade.

Cando os ministros e homes podentes do imperio comezaron a
impacientarse diante da falta
dun herdeiro que asegurase a
continuidade das súas prebendas, insistiron no emperador para que cumprise co rol roáis importante do seu posto: asegurar a
descendencia política. Pero os
meses e os anos pasaban sen que
a maxestosa persoa amasase ao
pobo o xermolo que garantira a
pervivencia do imperio.

Todos lle tomaron aqueles votos
a broma, "xa cederá cando vexa

Xa se sabe que cando un matrimonio non ten fillos, a muller é

A rdalras eran unha maneira
de dicir que ninguén escapa da
man da xustiza, e que cando esta
non e p de resolver por medio
da lei humana, sempre queda o
recurso da divina.

quen leva a culpa, pero ademais,
neste caso, ¿qt.ien ousaba poñer en
dúbida a capacidade feundadora
do mesmísimo emperador? Así
que despois de intrigar uns e outros contra a parella imperial, os
principais cabaleiros argallaron un
motivo para que Henrique repudiase á esposa, acusándoa de ter
relacións con outros homes, e por
iso Deus a castigaba a ela e ao imperio, negándolle a descendencia.
Os debates deberon ser moi duros, tanto que, os xuíces non se
sentiron con suficiente autoridade para condenar ou absolver
á emperatriz. ¿quen ousa escoller
entre o amor do emperador ou
os intereses dos nobres? Tan
malo era gañar con uns coma
perder cos outros; así pois, como
remedio de consenso, acordouse
unha ordalía: Que Deus a xul-

En tamén fun coas vacas

. AFONSO EIRÉ

sexo, a muller e o crego
Xosé Chao Rego

n fun coas vacas
Afonso Eiré

Cunegunda camiñ~tt=;~bre-as-aS
cuas acesas coma ql.!e_ri_cam-1ña
pola alfombra da súa -casa,c o--=que .
os seus acusadore~su~ml'f'..Qs
castigos que os mentireitQ1i-e envexosos merecían segunde-e=eriterio do emperador. E Henrique
seguiu namorado da beaní~sa.
Cando enviuvou, a santa emperatriz dedicouse a fundar mosteiros e construir igrexas, mentres
agardaba a recompensa do paraíso por poñer a súa eastidade por
<liante dos intereses do estado.•

Casarriba

E'uLOXlO R. RUIBAL

Casarriba
Eulóxio R. Ruibal.

30

ANOSA TERRA

l DE MARZO DE 2001•Nº976

Eugénio de Andrade
'A miña poesía nace da fala materna'
*

CARME VIDAL

Ü POETA VIVE NO PORTO, NO PONTO MESMO NO QUE O RIO SE ENCONTRA CO MA!l· A POUCOS METROS DA CASA CONTINUAN A COSER AS REDES Á
MANEIRA TRADICIONAL PERO ATÉ AQUI CHEGAN TAMÉN AS ACELERADAS OBRAS DUNHA CIDADE QUE ESTE ANO É DA CULTURA. RECÍBENOS EUGÉNIO
DE ANDRADE NA CASA DO PASSEIO DA ALEGRIA CANDO AINDA ESTÁ PRÓXIMO O CALOR QUE SENTIU NO ACTO DE ENTREGA EN CELANOVA DO PRÉ,
MIO CELSO EMILIO FERREIRO. Ü POETA RECUSA AS ENTREVISTAS MAIS ESTA VEZ AFIRMA QUE ACEITOU.PORQUE AINDA CONSERVA A EMOCIÓN QUE
SENTIU NA GALIZA. Ql:JINCE DIAS DESPOIS, A CONVERSA CUN DOS MÁIS RECOÑECIDOS POETAS
MUNDO PODERIA TER SIDO IMPOSÍBEL.

Do

Eugénio de Andrade é o poeta
portugués vivo que máis prestí,
xio ten acadado, o traducido a
un maior número de línguas e,
tamén, o máis querido. Combi,
nación difícil para un escritor
que, voluntaria,
mente, se ten afas:
tado de cenáculos
literários e acadé,
mias e só aparece
en público en
contadas ocasións.
O escritor e xor,
na.lista José Carlos
de Vasconcelos
tomou nunha ocasión unha frase de
Rilke para se .referir a Eugénio de
Andrade: "Estou
diante dun poeta.
Hai tan poucos no
mundo!". A sensación repítese.
O poeta abre agora a porta da luminosa vivenda desde a que se
adiviña o mar. Atopámonos
diante dunha institución das letras portuguesas. Calza chinelas
e viste bata de casa. '

sia os axudaba a viver. Sabe? Esas
son as grandes alegrias do poeta".
Eugénio de Andrade só quer fa,
lar de poesía. De cando en vez di:
"xa non teño moito tempo que
perder". Advirte
mesmo cando sa,
be que falar con el
de poesía é todo
un luxo e tomaría
a conversa infinita. "Fun sempre
un bo leitor de Pº'
esia e os grandes
poetas trouxérQn,
me moitas alegrías. Fico satisfei,
to cando penso
nos moitos libros
meus que hai traducidos. Gosto de
que a miña poesía
exerza esa comunicación e pro,
porcione aos meus leitores o pracer que tamén a min me deron os
grandes poetas" destaca, e desta
afirmación sae toda unha definición de Eugénio de Andrade como poeta de poetas, como un au,
tor no que están presentes as mellares leituras, os nomes que o foron marcando e que dalgunha
maneira continuan participando
do seu imaxinário literário.

'Agrande
alegria foi
: ·descobrir
..
que a.miña
poesia axudaba
a viver"·

"Son un poeta riguroso, esixente,
e non teño resposta á pergunta
de por que son tan querido. A
miña poesía non é condescen. diente, non penso nunca no leitor cando escrebo, fágoo por responder a unha necesidade funda
de expresión. lnterrógome como
a miña poesía ten chegado a tantos lugres. O outro dia recibin un
volume dunha tradución ao viet,
namita. Era un libro artesanal
que o tradutor mandaba por correo aos seus coñecidos de Vietnam. Fiquei realmente surprendido· de como a poesia fai amigos
desta maneira, porque un tradutor que pasa horas coa tua obra é
un amigo descoñecido" afirma
Eugénio de Andrade. Cac4os e libros dominan a casa. Os cadros
son maiormente obséquios de artistas que retratan :-- ') poeta. Os
libros lévano acolT' Jañando durante toda a vicl:... Preside a es,
táncia principal unha maxestuosa mesa de mármore. O poeta explica que se trata dun regalo do
Sindicato de Pedreiros do Alen,
tejo. Repara máis unha vez nela
e vólvese a perguntar como é que
esa mesa foi chegar a sua casa. Só
acerta formular unha explica,
ción: "é a máxia da poesía".
Poderia contar moreas de episódios que viviu coa mesma grata
surpresa. Comenta que talvez a
maior alegria que sentiu na vida
fose descobrir como a sua poesía
axuda a soportar o mundo. "Foime transmitido polos outros. Durante a Ditadura dixéronme que
nas cadeas políticas a poesía que
se lía era a miña. Na guerra colonial, recibin cartas de soldados no
hospital dicindo que a miña poe-

A leveza das cantigas
Nun lugar destacado, os cancioneiros medievais da lírica galego,
· portuguesa. "Neles atopei a leveza que é a cualidade que máis es-

timaba en arte e tamén a que
consideraba máis difícil. Gostá,
banme á par da cultura grega e
oriental, tan importantes tamén
para min. As cantigas de amigo
son as que me apaixonaron, nelas
hai elementos da
escrita que sempre
me interesaron,
unha realidade ru,
ral, un real tanxíbel, a elegáncia na
simplicidade ... Un
falar materno, isto
é, un descenso a
certas necesidades
primeiras do corpo
e da alma que inte,
resa,.ba á miña poesía e á miña estéti,
ca". Cando descrebe as bondades das
cantigas aventura
tamén as caracte,
rísticas que sempre
quixo para a sua
escrita: "Dicer cousas que, en si mes,
mas, teñen cerra
complexidade de maneira moi
simple, con palabras que chamei
maternas, aquelas que se aprenden na infáncia coa nai".

bame, até bastante tarde, cinco
ou seis anos. Esa foi a primeira
poesía Cla que tiven coñecimento.
Aquela mesma oralidade é algo
que ainda percebo como unha
naturalidade da expresión, como
se un poema fose
unha confidéncia
que se lle fai a un
amigo". Pode ser
que esa proximidade teña tornado
a sua poesía popular? "Non entendo cal foi o mecanismo pero talvez
sexa ese falar materno que, dalgun
modo, é a fala da
miña poesia. No
me interesan os
ornamentos, o exceso do mundo
barroco. Procuro
unha estética, como dixo Nemésio,
da pubertade, cos
mínimos elementos. A poesía para
miné a verdade".

'Nos
. .
canc1oneiros
atopei a leveza,
unha realidade
rural,
a elegáncia na
simplicidade,
un falar
materno"

Non é metáfora a que está a empregar Eugénio de Andrade. "En
ningun caso. A miña nai tiña unha cultura en la sangre, como dicia Lorca, ao igual que todos os
labregos. Sabia imensos poemas
dos romanceiros. E cantábame.
Sentábame nos xeonllos e cantá-

Tantos poetas, tanto pracer !
A entrevista vai debullando, como non podia ser doutro xeito,
todos os poetas do poeta. "Dos
portugueses hai particulamente
cinco que, dalgun modo, son os
meus mestres. Gil Vicente,
Camoes, Cesáreo Verde, Camilo
Pessanha e Fernando Pessoa".
Autores todos con destacada pre,

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

'Hai unha única palabra
.. para aquilo que quero dicer'
.• Son por volta de trinta os títu-

los saidos da sua sinatura. José
Fontinhas (Póvoa de Atalaia Funda.o, , 1923) mudou o seu
nome para Eugénio de Andra~
de cando viu a lus o seu pri,
meiro poemário, Adolescente,
en 1942. Seria As Maos e os
Frutos (1948) o título que polo
que pasaria, xa de novo, a ser
un nome de primeira fila nas
letras portuguesas. Desde
aquela os títulos fóronse amoreando: Os Amantes sem Din,
he iro, As Palavras Interditas,

Até Amanhá, Ostinato Rigóre,
Véspera de Agua, Escrita da Te,
rra e Outros Epitáfios, Matéria
Solar, Branca no Branca e tan,
tos outros. Por veces, até mes~
mo lle parecen de máis, para
• un autor que preveu unha bibliografía breve e minuciosa.
"Hai unha única palabra para
dicer aquilo que quero e esa é
a que procuro. O proceso poético é unha busca. Escrebo até
relativamente pouco e non me

preocupo con iso, mais de c~
do en vez preciso do papel 'e
comezo a traballar. É un proceso inquietante en ocasións.
Podo rasgar á mañá seguinte
un poema que na vísper~ pense i que estaba pronto. As veces mudo o pqema de edición
para edición. E tamén sinal de
que non estou satisfeito con
ese traballo". As vinte formas
que tomou o poema "A orelha
de Vicent" que se mostran
nun expositor da Fundas;ao
Eugénio de Andrade proban o
que o escritor di.

É esa idea a que o leva a citar
a Rilke: "Era un poeta, odiaba
todo o que non fose exactitude". Tamén é ese pensamento
o que o afortala no seu convencimento de non conceder
entrevistas: "Non gosto de improvisar, rara vez falo sen
cuestionário prévio. Como
tampouco gosto partillar na
vida mundana da literatura, é

unha perda de tempo. Estou
retirado deses actos cos que
non simpatizo".
Nunha manchea de ocasións,
os textos tiñan corroborado a
imaxe de escritor pechado da
que agora se gababa Eugénio
de Andrade. Nunca quixo o
poeta moverse nese lado público da literatura que engloba
asinar artigos, dar conferéncias
ou receber homenaxes. A per,
gunta foi asi gardada até o final. Por que acedeu a facer esta entrevista? "Gostei de ir a
Ourense. Odia estaba bonito,
as acácias floridas. Estaba nunha boa maré que me ia facer
difícil recusar a entrevista.
Non permito a intromisión,
mais gosto das persoas. Son un
home solitário e dou ben coa
soidade. Xa en Ourense falei
en público e respondin a quen
ali estaba. Chamou no momento adecuado. Daqui a
quince días seria irnposíbel". +

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

séncia na Antología Pessoal da Po,
esia Portuguesa que E_u génio de
Andrade asinou e da que, en só
un ano, se tiraron cinco edicións.
A Femando Pessoa procurouno
de novo, cando apenas era coñecido no panorama literário portu,
gués. "O meu primeiro libro Adolescente, publicado con 18 anos,
está adicado a sua memória. Da,
quela non habia libros del, o único que publicou foi Menssagen, de
maneira que busquei nas bibliotecas de Lisboa as vellas revistas,

Orpheu, Portugal futurista, PreSenfa. Copiaba a man en cader-

nos escolares os poemas de Pessoa, de Álvaro de Campos, de Al,
berto Caeiro, de Ricardo Reis. Foi
unha aprendizaxe marabillosa pe,
ro hai tamén un momento no que
buscamos a própria voz e ternos
que escreber de costas para o mestre". A Pessoa tenlle recriminado
Eugénio de Andrade o seu medo
ao corpo. "A miña poesía real,
mente oponse á sua nese aspecto.
Pode semellar vanidade pero al,
guen dixo que ao lado meu, o pa~
ganismo de Pessoa parece de car,
tón. Tiña horror ao corpo, non se
aceitaba, temia a sexualidade".
Contrastes todos que toman
maior releváncia nun autor que
ten sido definido como poeta do
corpo. "Afirmei nalgunha ocasión que digo corpo onde outros
din alma. Escrebo desde hai
máis de cincuenta anos, cando
non se falaba de sexualidade,
non había televisión, o mundo
era diferente ao de hoxe. A miña poesia fala desde moi cedo da
realidade do corpo, cunha pre~
séncia moi forre. O amor non é
platónico. E a sensualídade non
é só esa. Son sensíbel á natureza,
pegado ás causas da terra. Pasei
a infáncia no campo, na Beira
Baixa, e continuei indo despoi
nas feiras á casa dos avós. Esti,
ven sempre en contacto con esa
realidade nosa ligada á terra".
Continuan os nome a air. San
Juan de la Cruz, Dante, Homer ,
Antonio Machado, Cernuda.
"Tantos poetas que me deron
tanto pracer!". Pracer que Eugénio de Andrade verqueu tamén
ao pasar ao portugués texto literários da ua escolla. "Traducin a
Safo, a García Larca ou Les lettres
portugaises que e atribuían a un,
ha freira portuguesa que, como se
demonstrou, nen era freira nen
portuguesa senón que estaban e critas por un amig de Racin .
Agora, curiosamente, fanse traducións a outras línguas partindo
da miña". Por que se adico u á
tradución? "Para rtte apropriar
dos textos, para ton;rnlos meus
dalgun modo. Recuso certas tra,
ducións onde non consego manter o prestíxio do orixinal. Can,
do publiquei a antoloxia de Lorca, á família indicou o meu nome
ao editor como posíbel tradutor
de toda a sua obra. Eu dixen que
non porque preciso sentir esa necesidade. A tradución no mellor
dos casos é unha aproximación,
no pior, unha caricatura".
Orgúllase de ser contemporáneo
de Jorge de Sena, de Sophia de
Mello, de Mário Cesaryni ou de
Helberto Helder. Fóra de modas
e correntes, Eugénio de Andra,
de sempre foi poeta difícil de
clasificar. "Nunca pertencin nen
ao realismo nen ao surrealismo.
Estou aberto á rnodernidade da
poesía europea e á grande tradición lírica". +
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Unha escritora--contacontos
gaña o prétnio Espiral Maior
Charo Pita consegue o galardón
con De Arcadia para Govinda
-0.

c.v.

Leva desde nena escrebendo pero
era a primeira vez que mandaba
un poemário a un concurso literário. Con De Arcadia para Govi.nda,
a escritora e contacontos Charo
Pita ven de gañar a IX edición do
prémio de poesía Espiral Maior.
N aceu na Coruña en 1966 e agora vive en As Figueiras de Castropol, na fronteira asturiana con
Galiza. E licenciada en Filoloxia
Hispánica pero adícase a contar
contos e a cantar no grupo de
música medieval Malandan~a .
Son apenas uns retallos do descoñecido perfil de Charo Pita, unha
autora da que en breve veremos
publicado o seu primeiro poemário co que ven de gañar a última
edición do prémio Espiral Maior.
"Igual que as ideas cámbian, os
textos tamén, o meu labor como
escritora é case de miniaturista",
comenta Charo Pita para explicar
o tempo que leva na gaveta o que
será o seu primeiro libro. A criación poética supón para ela a
plasmación na escrita dos seus
pensamentos en canto a próxima
publicación dos poemas significará comunicar e compartir cos futuros leitores. O proceso completo afondará na "diversión" que
Charo Pita atopa na poesía, xénero que nunca visitaría se lle ocasionase agóbio ou aburrimento.

De Arcadia a Govinda ten unha

DARIO GON<;:ALVES

Rilkeana
De ti e desta nuvem; desta nuvem
branca como voo de pássaro
em manha de abril; de ti
e da íntima chama de um fogo
que nao consente extins;ao;
de ti e de min fazer um só acorde,
um acorde só; para nao te perder.
Foz

DO DOURO,

(POEMA INÉDITO)

16-IV-2000

xénese epistolar, mália o xénero
só ter preséncia material no último poema. Unha Charo convertida en Moraima -nome litérário do
que a autora gosta·· respostaba por
carta a unha amiga que se facia
chamar Govinda con poemas que
lago formarían parte do libro. Dese xogo nace a orixe do poemário,
composto a través do tempo, cando os poemas saltos se emparentaban até compor o conxunto. Descoberta a identidade de Govinda,
de que Arcádia fala? "É un lugar
para inventarnos. Unha das ideas
que manteño é que o mundo está
para ter placer, non para o sofrimento como tanto nos teñen ensinado, el} especial, na tradición
católica. As veces non nos manifestamos como somos senón como
queren que sexamos, cunhas pautas sociais que condicionan o noso comportamento. Por iso nos
descubrimos de novo en Arcádia".
Non pode Charo Pita desvencellar a sua face de contacontos da
sua actividade literáría. Por ·iso
busca que a linguaxe_que emprega na escrita esté á beira da oralidade e, cando bota man dos recursos literários, sempre o fai coa
idea de facilitar _a comprensión
dos leitores. Tenta coa poesía
verquer os seus pensamentos sobre as grandes cuestións, perguntas que nunca dan tido unha resposta unívoca pero a sua mirada
non repara "nunha explicación
elevada, senón nas pequenas
causas, ás veces as explicacións
baseanse en abstracións cando

están no cotián, no dia a dia".
Onde están as suas influéncias?
Charo Pita confésase boa leitora
pero é o seu ouvido o que máis
marca a sua actividade literária. "A
fala das persoas é reveladora. Din
causas que fan pensar e eu sempre
ando a escoitar. Apunto o que me
din e ás veces remata en poemas,
tamén utilizo esa atención para a
miña actividade de contacontos".
De novo, Charo móstrase contadora, empregando tamén as palabras
como cando se apresenta como poeta e mesturando tamén a música,
á maneira do que acontece cando
canta e conta as Cantigas de Santa
Maria no espectáculo do grupo
medieval Malanda~a , que espera
S_§l.Car este ano o seu priÍneiro disco.
As múltiples facetas criativas de
Charo Pita súmase o ser tamén escritora de cantos para os máis novas, relatos que introduce no repertório das suas contadas . Como
escritora de cantos para nenas pod~remos ler en breve un libro que
publicará na editorial Kalandraka.
De igual maneira que mestura as
artes, Charo Pita explica a sua
vida de arraiana, na fronteira que
separa Galiza e Asturias. En As
Figueiras, a escritora atopa tranqu ilidade e disfruta da cercana
relación cos viciños da localidade, o lugar no que tece a sua poesía como "unha forma de vida".
O xurado do Espiral Maior que escolleu por unanimidade o poemário de Charo Pita entre 3 2 libros
orixinais estaba formado polos poetas Xavier Rodríguez Baixeras,
Xosé Maria Álvarez Cácamo, polo
poeta e editor Miguel Anxo Fernán Vello e por Amparo Mantei- ·
ga que actuaba como secretária. O
xurado valorou en De Arcadia para
Govinda a "autenticidade dunha
expresión lírica que participa dun
universo simbólico en equilíbrio
co cotián, criando unha atmósfera
de grande. tensión significante".
Esta IX edición do prémio era a segunda que se abría a poetas con
obra publicada e, curiosamente, o
galardón recaiu nunha autora até
o momento inédita.•
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ao rural, a recoller folclore. Nos
fixemos unha viaxe cara o interior, para buscar recordas-ctnrs~ _
bor ao país" 1 explica Pedro Gonzélz. O resultado desta mestura
de guitarras, gaita, programación
e·tamén cantare iras, é o que eles _
descrehen unha "rave galega", a
gran festa. "Penso que describimos musicalmente a noite de
calquera nun Sábado pola noite,
a de quen está a tomar unha col. A MAN DOS PAIÑOS
pas ás cinco da mañán ou a de
Manuel Rivas
quen se monta un chill out na
7Cerai.s
- -- , casa", sinalan. Vente Vindo Gali-

fiCCróN

cia Rave, Luar Luz de Luna, Dulce
noche e Santo Spíritu son alguns

2. As RULAS DE BAKUNIN

dos temas incluídos no compácto editado jpor BMG."Tiramos
da gaita, pero este non é un grupo de gaitas. Poñemos unhas cores diferentes aos sons tradicionais. Tampouco é un grupo de
dance", afirman.

Galaxia

Antón Riveiro Coello

3. MALES DA CABEZA
Fran Alonso

Xerai.s

4. CALELLA SEN SAÍDA
V.Omgba .

Galaxia

5. Eu TAMÉN FUN

'Este e, o d.1sco

COAS VACAS DE RAPAZ
Afonso Eiré

Espiral Maior

: que faltaba
na nasa
discoteca
particular",
afirma
con eufória
Pedro González

l. DON ELADIO
RODRÍGUEZ GoNZÁLEZ
X.C. Lagares
ANosaTerra

2. Ü

PENSAMENTO
DECASTELAO

x.c Garrido

.

ANosa Terra

Sptritu 986 propón unha viaxe

3. ATIAC CONTRA

para a noite dos Sábados

I...aiooento

Gai~as

e eléctronica no primeiro disco
do gtupo da bisbarra de Vigo
' Que unha das cancións do seu
primeiro disco fose seleccionada como banda sonora de El
gran marciano, oucra volta, desta vez en ~ rma de cine, sobre o
fenómeno do Gran Hermano, é
un go l pe de so rte. Os in tegrantes de , Spiritu 986 non lle
queren dar maior importán cias
ás co n sec uénc ias, aind a qu e
sai b an q u:e "o im pacto n os
méios de comunicación é gran-

de e somos un grupo que queremos ser escoitados en cantos
máis lugares mellar". A nxo Lorenzo, Pedro González e Carlos
Mariño forman Spiritu 986, autodefinido como "un grupo da
bisbarra de Vigo" . O prime iro
procede da mús ica folk ) o segundo formou parte de Semen
Up e compuxo p ara Alberto
C omesaña e Amistades Peligrosas, mentres que Carlos ven

RESTAURANTE

República
o -carnes
O Creperia
O Revoltos
O Pastas

dun ámbeto de estilos máis clásicos.
"Este é o disco que faltaba na
nosa discoteca particular", afirma con eufória Pedro González,
mentres proclama que defenden
a cultura própria, a música con
sabor a Galiza. ''Non irnos dicer
que facemos música galega xa
que non é asi. Hai quen emprende unha viaxe cara ao exterior,

CANTINA
MEXICANA

ADITADURA
DOS MERCADERES
Vários autores

4. ÜS CASTROS GALEGOS

Bent:tri f.3j,."!M,

tmm lluang·N~ic
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~

ttac eontra
aitadura

O Peixes

dos menados

O Saladas
O Sobremesas
case iras

Xúlio Carballo Arceo

Procedentes de estilos musicais
diferentes, os tres integrantes
deste Spiritu confluen no gosto
palas máquinas. "Nos oitenta
· non podías dispoñer de meios,
hoxe calquera cun ordenador xa
non só pode baixar música, senón criar a própria. Defendemos
a música electrónica e coidamos
que hai que aproveitar os r~cursos que ternos ao noso alcance",
di Pedro González . Aseguran
que teñen vocación de contintiidade como grupo e ~inalan
que se apresentan en directo en
Madrid o 20 de Marzo. Sobre o
escenário, cinco pandereteiras
aportarán o toque humano ao
baile electrónico proposto por
Spiritu 986. +

ANosaTerra

5. CASTELAO E
OS GALEGUISTAS
DO INTERIOR
Xavier Cástro

Galaxia

Attac contra
a ditadura
.dos mercados
Bemard Cassen~--· _ __,_

·uem Hoang,Ngoc e

Pierre, André lmbert
{coordenadores)
EDICIÓNS
/r~Á'l

/

O Menú do día á Carta
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O Govemo español non transferfra á Xunta
o Instituto Padre Sarmiento

º'

.pl<

O PP rexeita unha iniciativa do BNG

lle:

para que o ·centro pase a depender da administración galega
O Instituto Padre Sarmiento,
onde están depositados os
fundos do Seminário de Estudos Galegos, continuará a depender organicamente do Governo español. Os votos do
PP rexeitaron unha iniciativa
do BNG nunha comisión do
Congreso dos Deputados na
que se pedía que o centro fora transferido á Xufita, organismo que xa está a sufragar
as infraestructuras do centro.

O deputado do BNG Francisco
Rodríguez foi o encarregado de
defender a iniciativa na que se
solicitaba á transferéncia á Xunta
do Instituto Padre Sarmiento, dependente na actualidade do Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, "tendo en conta a sua
condición fundacional de institución galega e ao servizo do povo
galega". Rodríguez valora a posición do PP como "infumábel neste tema, porque na prática as infraestruturas do Padre Sarmiento,
e os gastos dos servizos, xa as está
pagando a Xunta con cargo aos
orzamentos autonómicos. Porén,
o PP négase a que se ceda o Instituto sen reservas. O Govemo español quer controlar desde fóra,
pero sen financiar a parte fundamental do orzarnento".
O parlamentário nacionalista
defendeu a necesidade de que o
centro pasara a depender da administración galega habida con-

o Instituto", valorou o portavoz do
BNG no Congreso dos Deputados.

Pechado nos noventa

Lois Tobio, actual Presidente do Seminário ele Estuclos Galegos.

ta da releváncia para o país do
Seminário de Estudos Galegas,
de quen están os fondos depositados no Instituto Padre Sarmiento. "O feito de que os fundos do Seminário estaren en poder do Instituto fai ainda máis
premente a necesidade de transferéncia á Xunta de Galiza", afirmou Rodríguez, destacando o
papel do Seminário como "institución socio-cultural de reivindicación da nación galega que laborou nos eidos da cultura do
país desde 1923 até no .momento, 1936, en que a sua traxectória foi dramaticamente tronzada
polo alzamento fascista".

Sen sentido
que sexa español
O BNG avaliou coma un "sen sentido"que un centro de tanto simbolismo para a cultura e a história
galega continue a depender da Administración central e asi o defendeu na Comisión de Ciéncia e
T ecnoloxia do Congreso dos Deputados na que se debatiu a iniciativa o pasado 21 de Febreiro. "O
Instituto investiga sobre Galiza, o
que fai necesária a ttansferéncia. O
que dá a impresión é que o único
que lle preocupa ao PP é rnanter o
control ideolóxico desde Madrid,
precisamente sobre o que investiga

O Seminário de Estudos Galegos,
fundado en 1923, foi suprimido
despois do levantarnento militar,
pasando os seus fundos ao Instituto Padre Sarmiento, criado en
1944. Na iniciativa do BNG lémbrase a sua releváncia como institución socio-cultural e denúnciase que no momento de realizar as
transferéncias de cultura a Galiza
"o Instituto languidecia esquecido, falto de persoal e meios, estado no qu~ ainda continua, pero
iso si, sometido á competéncia do
CSIC, que o tivo pechado mesmo
alguns anos na década dos noventa. Esta situación resulta incomprensíbel por ilóxica e perxudicial
para a investigación na Galiza".
Por insisténcia dun grupo de
persoas encabezadas por Isaac
Diaz Pardo, o Seminário de Estudos Galegos continuou a sua
actividade durante todos estes
anos coa sua liña de investigacións dando como resultado diversas publicacións en Edició
do Castro. Diaz Pardo solicitou
tamén en numerosas ocasións a
devolución do património incautado despois do levantarnento militar. Na actualidade, o Seminário de Estudos Galegas está
presidido por Lois T obio, un dos
seus membros fundadores.•

.
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O exemplo de Franci~co Pillado Rivadulla
Dame motivo pra poñer o exem,
_plo de Francisco Pillado Rivadu,
lla entre os dous galegas que
protagonizaron a película cultu,
ral do naso país durante o século
pasado, a preparación dun libro,
homenaxe ao cultísimo ex,di,
rector de La Voz de GaUcia, por
iniciativa da Universidade de
Santiago. A cuia Facultade de
Ciencias de Comunicación, do,
nou Francisco Pillado a sua bi,
blioteca persoal, composta por
uns catorce mil volumes.

frase de Barbeito Herrera. For-.
máronlle un expediente, e coma
consecuencia dil perdéu a dirección da Voz. Menos mal que
Franco decidiu que xa bastaba
con ese castigo a seu vello ami,
go, e que lle estaba ben pra que
aprendera a non irse da lingua.

U

nha boa cifra, que ben en,
vexo, e que mostra a extra,
ordinaria capacidade de lec,
tura, do sotil xom alista que nise
aspecto, coido que semente tiña
par, no xornalismo galego, co
meu inesquecib le compañeiro,
Xosé Landeira Yrago, quen ta,
mén foi director doutro impar,
tante xomal: O Faro de Vigo.
Anque ta l acervo bibliográfico
quedara aínda lonxe dos trinta
mil libros, reunidos nos se us
dous pisos de MadriGalicia, polo
eruditísimo colaborador de toda
a nosa prensa, Dionisia Gamallo
Fierros. T rinta mi lle iros de volu,
mes, distribuidos por moi diver,
sas bibliotecas das que fora lec,
tor, singularmente a de Ribadeo,
a sua cidade; conforme así coa
curiosa disposición testamenta,
ria que, non recordo si confidencialmente, me adiantara, anos
antes de morrer, Garnallo. Hai
agora un ano, tranquilamente ·
sentado nun banco do Metro.
E, por asociación de ideas, venme ao mio lo un ha preguñta:
¿Que foi da biblioteca de Ma,
nuel Blanco T obío, que legóu ao
Instituto pontevedrés onde estudiara? Pensaba o meu outro
inesquecible compañeiro q ue
iría engrosar a biblioteca na que
el Ha sendo rapaz no grande edificio do antigo Instituto, sen
darse canta, eguramente, que
era a magnífica Biblioteca Provincial. Nela si que estaría ben
situada a excepcional colección
de libros de tema internacional
e historia con temporánea un i,
versal, reunida por aquel ~an admirado corresponsal en Nueva
York e articulista excelso.

• Os

CORRESPONSAIS DE LA

NOCHE. Con Ftal).cisco Pillado,
xusto é recofiecelo, non tiven a
relación nin a íntima amizade
que mantiven cos outros compa,
ñeiros citados. Coñecino superfi,
cialmente cando o encontréi de
corresponsal de La Noche na Coruña. Goñi, o fundador do noso
xomal, tivera bo tino en elexir
os seus informadores nas maiores
cidades galegas, sen indagar nas
suas ideas. Así escolleu, aos quizabes mellares xomalistas de ca,
da urbe: Xulio Sigüenza, na cicla,
de de Oliva, a Francisco Pillado,
en Marineda ( ou, prá Ánxelo
Novo, Herculandia).

A corresponsalía informativa de

La Noche .era adxunta á delega,
ción administrativa; que en Vigo
exercía o catalán Ruiz, propieta,
rio da axencia Erp, que fara ad,
ministrador do Pueblo.Gallego, de
Portela Valladares. Na Coruña,

primeiro non sei quen foi delegado, despois Máximo Sanz Valdés,
dono da axen cia Maxanz, que
máis tarde ch egaría a ser public
relations de Fraga no Partido Po, ·
pular. O corresponsal deportivo
era o eufórico Henry, Enrique
Nieto, que·me parece que termi,
nou encargándose tamén da co,
rresponsalía informativa e a dele,
gación administrativa.

P

illado Rivadulla exercera a
sua misión informativa en
La Noche dun xeito aséptico, sobrio, escueto, sen unha palabra de máis que permitira tras,
lucir -pra min- o seu enorme sa,
ber literario, fruto das suas imensas lecturas. Nunca participou,
que eu me lembre, nas tenidas
composteláns da Noite oscura,
nos cenáculos da Rosaleda...

·

Ben é certo que, espiritualmente
falando, Coruña estaba tan lon,
xe de Sant iago, coma hoxe
Francisco Vázquez de Xosé Manuel Beiras. Asi eu somente iria
á cidade herculina unha vez ao
ano: a noite na que o ministro
de Información e Turismo, con,
vacaba aos directores da prensa
e da rádio de Galicia pra lle dar
a ampliación da referencia do
Consello de Ministros · que
acababa de celebrarse no Pazo
de Meirás. Alí solía toparme
con Lolo de Llano e Francisco
Pillado, director e subdirector,
entonces de La Voz de Galida.

que volvín á máxima ciudad en ·
xaneiro de 1947. Era entón director dela Antonio Álvarez So,
lis, un excelente xomalista astu,
riano, que fora nos tempos da
Ditadura e da República, redac,
tor político en xomais madrile,
ños, singularmente, coma infor,
mador na xefatura do Goberho e
no Parlamento. Experiencia que ·
recolleu nun libro moi entretido. Desde el Polo Norte . (\necdo,
ta.río , Recuerdos y Divagaciones de
un Periodista. Barcelona, 1946 .
1
1

Era xugosísima a colu:rula De sol
a sol que escribía A. A. Solis na
Voz , cando eu eII!-pezab~ na Noi,
te. Esa rúbrica serviu t$én pra
a prosa xomalística dalgún dos
directores que o suceder~an. Pois
Solis morreu axiña no ~u posto
de mando, acompañado soio de
cerros e leais colaboradbres, co,
ma Rexino Barbeito. Pois tiña
os redactores en contra, e as lin,
guas viperinas dirían que morrera de repente a causa dos disgus,
tos que lle daban.

8

Foi cando ascendéu a director, o
redactor xefe, Pedro de Llano,
Lolo, que fom pronto popular o
seu seudónimo de Bocelo, así,
nando a columna De sol a sol,
que antes firmara A. A. Solis, e
que convertiu na portavocía do
coruñesismo.

Xosé M. Budiño

N

El amante de Márgarite Duras

ós, os xomalistas de Santia,
o, parecíanos que Bocelo e .
rancisco Pillado, que o re,
emplazara de redactor xefe, eran.
carne e uña dende sempre. Pero
souben que non, polos Alvites, ·
que por ser corresponsais en San,
tiago da Prensa de fóra, sabían
das interioridades dos xomais a
quen informaban. De creelos,
existía unha guerra xorda entre o
director, apoiado por Tourón, e o
resto dos redactores, afectos a p¡,
llado e seu irrnán. A loita decidí,
riase por quen se inclinara a empresa. Parece que foi ·adversa a
Lolo de Llano e Francisco Pillado
pasou a dirixir La Voz de Galicia.

• A DIMENSIÓN INTELECTUAL
Sería entón cando se revelou Pillado, pra cantos iñorábamos a
súa enorme dimensión intelec,
tual, coma o columnista de maior
cultura literaria e filosófica que
aparecía nos xomais galegos deses
anos. Ao estar ausente eu, veciño
xa de MadriGalicia, non me ca,
bía saborear, máis que nos veráns,
as cotiáns manifestacións dáquel
lúcido espíritu· coruñés que, coma
di moi ben Xosé Ramón Pousa,
"se converteu nun dos referentes
da independencia e libertade ex,
presiva na prensa da transición
españo~a".

Ata que unha nova conspira,
ción interna, co beneprácito da
empresa, puxo fin á lumihosa
etapa de Pillado en La Voz, e
empezou a de Xoan Ramón Díaz. Na cal, con certas intermi,
tencias, o xorrial contou coa co,
laboración de Borobó, namen,
tras o meu desapego da actuali,
dade non a fixo_inviable:,.

'Arredor está a criar
moi boas espectativas
en toda Europa'

Que recomenda ler?
O lapis sJo carpinteiro de Mq.nuel
Rivas. E un bon momenro para
lelo agora que Antón Reixa o
vai levar ao cinema.
Chega a Vigo co seu segundo ·
disco Arredor e un espectáculo
especial.
Vai ser un concerto multimédia
con moitas sorpresas: Contarei
coa pres enza dalguns músicos
convidados, entre eles dous colaborador~ novos N?cho Múñoz e
Carmen Reí. A Nacho coñézoo.
desde hai moito tempo, case que
empezamos a tocar xuntos, e a
Carmen Rei descubrina hai un
par de anos nun concerto. Gos,
toume e pensamos nela para can,
iar nesta cita.. O ,ensaio saiu de
maravilla. Esta afeita a cantar
jazz/blues e ten moita experién,
cia na interpretación.
Como foi este médio ano de xira?

No vefán estivemos apresentando
o disco por Galiza e tamén viaxamos a Madrid, Barcelona e Norue,
ga. Este ano empezará a intrcxlucir,
se en Europa. En Xaneiro toquei
en festivais de Holanda e Bélxica e
dentro dun mes viaxaremos á Bretaña. A Virgin desde París está
apostando moi forre e preparando
unha boa promoción en toda Franza. En Maio o disco vai editarse en
Portugal, onde ternos programada
máis de unha dúcia de actuacións. ·
Tamén hai moi boas espectativas a
respeito da sua aceitación en países
eomo ltália ou Alemaña.

ucedeuno Manuel Barbeito
Herrera, un xomalista fe,
rrolano e vedraio, da derei,
ta, que viña de Madrid. Parece
Acabáronse así no arquivo da
É cedo para falar de novos proque era amigo de Franco, xa de
miña memoria, as fichas corresxectos?
pondentes aos directores .do xor,
Ferrol e da ·Guerra de Marrocos
onde fora corresponsal. Durou
nal coruñés que .fun cubri~do.
É. De momento·estamos metidos
Despois perdín· a tonta dos dismoi pouco de director da Yoz.
de cheo neste proxect0.
Pois ocorréuselle ao ~enerailsimo
tintos pei;iodistas que Ós sucedeinvítalo a ir de·pesca no Azor, e . ron; anque non importa, porque
Participa no directo de Siniesao volver ao peirao coruñés está;
non tencionaba siquera n~azar a · tro Total, gravado co motivo do
bano esperando os redactores·qué
,pequena histo~a d~ha 'etapa d~ . seu 20 aniversário.
• A INfRAIIlSTORIA DUN XOR- - non o podí;m ver. Preguntarónlle
xornal .fundad0 por: Fernández : .
NAL Cambiabamos unhas cantas
que tal se dira a pesca con Su .Ex, - ~Latorre. Cui~ gra'nde- históti~ -esParticipei no concerto que se ce,
·cribiu, _e ainda coritimíará, coa
frases vanais, sen que eu poidera ' celencia. E,o 'incauto director inlebrou en Castrelos en Agosto.
formounos~ .
sua precisión hemerográfica in.,
nunca penetrar, nin siquera sos,
Con Xulián Hemández sucedeu,
. super;:i.ble; X~sé Antonio Durán. - me unha curiosidade telepática.
peitalos, nos intrínguilis das loitaS
.- ¡Estupendamente! Mais, ca,
intestinas, sempre latentes na re-·
- Chamei para convidalo a inter,
Só quería para·r mentes, no
da atún que pesca o-Caudillo,
dacción do xomal coruñés, coa
pretar conmigo en Ortigueira o
exemplo de Francisco Pillado
constante conspiración contra os
supoño que lle sairá ao T esouro
tema Miña ·cerra galega. El riuse e
Rivadulla, coma o do xomalista
por un millón de pesetas!
seus sucesivos directores.
díxome que dous diás antes deci,
de máis libre, claro e profundo
dirán chamarme a min para facer
pensamento, de cando a noite
Desegtiida soubo o Delegado de
Pero chegabart a Santiago ecos
o mesmo en Vigo. E asi foi. Xunde pedra ía fac~ndose xa de arxiEducación Popular (ainda non
moi difusos do que acontecía
támonos nos dous concertos. •
la. Enmarcado, claro está, na in,
se creara o. Ministerio de Infordentro de
Voz de Galicia; e
Músico. Moaña, 1969.
trahistoria do seu xomal. • .
mación e Turismo) a arriscada
que eu fun escoitando dende
~
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Vivir a neve
Estas datas son urí.ha boa
oportunidade para que os
rapaces do litoral se adentren
no país e presuman no futuro
de que coñecen a neve e de
que puideron vivila. •

Durante os últimos dias .
Galiza esperta cun manto
branco de neve. Unha
paisaxe única que unha
grande parte do país non
pode vivir a carón da·casa.

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

·················-· ···· ······················································
desa de Chinchón, por Miguel Artola; e o Xoves 8, Juliet Wilson-Bareu aníJ.!isará

A leiteira de Burdeus. As 20
h. na Fundaci6n P. Barrié.

• EXPOSICIÓNS
TERESA BRUTCHER
Até o Venres 9 na galeria

valores musicais de se iniciar
no mundo da alta interpretación. O Luns 5 ás 20:30, o
quinteto de vento e met<Ü
.Valla-Brass que van tocar
pezas de Ewald, Daniel Costa, ltber, Bizet e Bernstein.
Na Fundaci6n P. Barrié.

Cú.n tis

A Estrada

• CONFERÉNCIAS

•TEATRO

de Exposición desta fundación até o 15 de Abril

PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓXICO

ARTE ROMÁNICA NA

Sobre a caracterización e
evolución do povoamento

CoITELOS NAS ÓALIÑAS
O Domingo 4 poderemos vela cenificada por A Factoría
Teatro no teatro Principal.

EsPAZO E NA TUREZA
As obras de Emilia Salgueiro están na galeria Pardo
Bazán, até este Venres 2.

Os RENOVADORES
A co lección de arte de

Caixa Galicia estará na Sala

tocarán o

Domingo4
no Playa
Club da

CORUÑA
CiWillpUI-. . . .

dos suecos
Peepshows.

Carballo

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

ALÍNGUA
DAS BOLBORETAS

Os

Mostra fotográfica sobre a
rodaxe desta ffta na vila,
na Casa da Cultura.

VARELA
Mostra as suas pinturas na

\

PAPALAGUI

Da man de Teatro do
Aqui, o vindeiro Xoves 8
na Casa da Cultura.

Chantad.a

Fábrica.

• EXPOSICIÓNS

O Barco

ENTROIDO NA ÜALIZA

• EXPOSICIÓNS

Cultura.

EDUARDO BAHAMONDE

• LEITURAS

Ten unha mostra na sala de
exposicións de Caixanova.

•TEATRO

Mostra fotográfica aberra
até o Venres 2 na Casa da

EUTAMÉN FUN
COAS YACAS
Titulo do libro de relatos do
director <leste periódico,

Afonso Eiré, que será apreA LONGA AGONIA
. sentado, o próximo Venres 9
DAS CENTOLAS
de Marzo, ás 20 h. no Casino
Levada a cena por Teatro da
coa participación do autor,
Lua, podemos ve-la o Vende Miguel A. Fernán•Vello
res 2 na Casa da CultUra.
e Manuel Anxo Taboada.

Betan:os

A Coruña

ÜALIZA E PORTIJGAL

O RETRATO
DE DoRIAN ORAY
Con motivo do centenário
da morte do dublinés Osear Wilde, Uvegá Teatro
cenifica, baixo a dirección
de Vicente Montoto, esta
obra para lle rendir homenaxe. A brillantez da pala vra pon-se ao servizo
dun tema universal: a consecución da eterna xuventude. Na Casa da Cultura
o Sábado 3.
...

_

..

Burela
-• EXpOSICIÓNS
CERTAME
DE NOVOS CRIADORES
Mostra que poderemos ver na galeria Burela.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
ALFREDO EIRAS
Unha mostra das suas pinturas e gravuras estarán Exposalnés até este Venres 2.

Cambre
• EXPOSICIÓNS
CERTAME Luís KsADO
As obras participantes na
certame
fotográfico encentran-se
na Biblioteca Municipal.

m edición deste

1,
1:
1;
I'

FRANCISCO DE ÜOYA
Ciclo 6rganizado pola Fwufu...
ción Barrié, en colaboración
coa Fundoci6n Amigos do Museu do Prado, que pretende
analisar a traxectória desta
importante figura da história
da arte. &te Xoves 1, A con-

SUCESOS

Ballet de & Petesburgo
Un dos máis importantes do mundo, que
subirá ao cenário coa 'coreografia O Lago dos Cisnes, de Tchaicovsky o Martes
6 no CC Caixanova de VIGO; o Sábado
10 ;:io Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; e o Venres 9 en LUGO no Gustavo Freire, neste caso coa coreografia de

A Bela Donnente. +

Ferrol
•ACTOS
A MULLER NO S. XXI
Baixo este título xenérico

Dentro da colaboración entre
a Fundoci6n Banié e a Fundación Calouste Gulbenkian de
Lisboa, poderemos contemplar, na sede da Fundación
Barrié até o 20 de Maio, esta

realizarán-se várias actividades: mesa redonda, o Mércores 7; conferénica o Xoves
8 (no Ateneu ás 20:30 h.); e
o Sábado 10 no Awlitório da
FIMO haberá das 20 h. en
diante, un fiadeiro musical e
concerto, coas actuacións de
Paloma Suances, Maria
Manuela, Claudia Campos
e Julie Guravich.

interesante morua sobre o ro-

•CINEMA

mánico, que tivo un estraordinário desenvolvimento,
tanto no noso pafs como no
viciño, dando un conxunto
~epcional de construcións,
escul~ manuscritos ilumi~ e pe:zas de orfebreria, se
. ben, a disparidade do contexto no que se produce o asentamento e difusión explica a

LA TIA TUIA
Proxectara-se esta fita de
M. Picazo, denao do ciclo

A muller no cinema español,
o Martes 6 no Ateneu.

• EXPOSICJÓNS

FEITURA. Eroos.

diversidade de manifesmcións
e a distinta evolución.

EsClJLTIJRA 2001

•MÚSICA

As obras apresentadas a este
certame poderán ser vistas
no Ateneu até o Martes 13. ·

Mncr NERVIO &
THE BLUESMAKERS

A MULLER NO

S. XXI
No Ateneu, para comemo~
rar o Dia Internacional da
Muller, podemos ollar esta
mostra até o Martes 13.

Oportunidade de escoitar aos
Bluesmakers sonar coma os

Stones na sala Mardi Gras o
Sábado 3 a partir das 22:30
cunha entrada con consumi-

O grupo noruegués de
punk rock tocará, acompañado polos suecos de Pe•
epshows, na sala Playa
Club este Domingo 4.

A Fundadón 8arrié
acolle unha mostra
sobre o románico na
Galiza e Portugal.
Naimaxe,
soporte de altar do
Mosteiro de Son
Paio ele Anteoltares
ele Sontiago,
hoxe no Museu

Novos INTÉRPRETES

Nacional de Modrid.

ción mínima por 500 pta.

•TEATRO
• CONFERÉNCIAS

• EXPOSICIÓNS

No teatro Rosalia de Castro , vai ser cenificada por
Áncora Produccións do
Xoves 1 ao Sábado 3.

unha mostra da sua obra.

Allarb

Castros.

A CULTURA CASIBEXA
A través dos castros da redonda é unha mostra, organizada por Amigos dos Castros, da que poderemos disfrutar, na Casa da Cultura,
durante Marzo.

•TEATRO

Arte Imagen poderemos ver

O grupo
noruegués
de punk·rock
G/uecffer,
na fologra&a,

poderemos saber máis o
Venres 9 ás 19 h . no Salón
de Actos da Bilblioteca Municipal grazas a esta charla organizada por Amigos dos

ÜLUECIFER

.

Arqueoló~o

A V edición deste ciclo dálle a oportunidade as novos

PAl.ABRAS PARA UN PAÍS
Da editorial Galaxia, organizada con motivo do seu 50
aniversário, na que se recollen todo tipo de documentos relacionados co pasado e
presente da editorial, que
permiten tamén botar wiha
ollada á evolución da sociedade e cultura galega nestes
últimos 50 anos. Fotografias,
cartas, informes da censura,

•ACTOS

•••••••••••••
cartaces, libros ... oferecennos wilia visión desta época;
durante as tres primeiras semanas de Marzo.

JORGE CABEZAS
Este xove galego, considerado
como pintor de culto, provén
do circuito contracultural: a
noite, os pubs, os lugares alternativos, até que o descu- •
briron e levaron ao mundo
"oficial" da pintura. Agora é
considerado unha das máis
firmes promesas da arte contemporánea. Na galería Sargadelos até este Xoves l.

A Gu.din.a
• EXPOSICIÓNS
BONECAS
De M. Bingas, poderemolas ver na Casa da Viuva.

Lalin
•TEATRO
ÜAKOTA
Representada pola compañ.ia Talia Teatro que subirá ás táboas do Audit6rio
Municipal este Xoves l.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
NATUREZA
INVENTADA
Mostra colectiva de escultura que podemos ollar na
Capela de Sta. Maria até o
25 de Marzo.
SEBASTIAO SALGADO
As forografias solidárias do
coñecido fotógrafo brasileiro podemos contemplalas
no pub Goleta; os gravados
de Isabel Somoza no mesón O Forno; as obras ·de
Bordell, no café Neooila; e
as fotografías de Pablo Pra·
dos no café do Pousadoiro.
SEÑOR]OSÉ EscultúraS en madeira na sala Bacabú até este Xoves 1.
•MÚSICA
FESTLVAL DA
CANCIÓN SCOUT
A partir do Sábado 3 no
parque da Milagrosa e no
Auditório Municipal.

"•TEATRO
ÜCERCO
DE LENINGRADO
Representada por Teatro
do Atlántico o Martes 6 no
Auditório Municipal Gus-

tavo Freire.

Monforte

ENTERRO
DO RAVACHOL
O Venres 2, a partir das 18
h. velório na Praza da Leña, e das 21 en diante desfile polas rua.s e incineración na Praza da Ferreria
NOITES ABERTAS
Lecer alternativo para as
noites da mocidade. O
Venres 2, na Casa da Luz
ilustración e banda deseñada, e guitarra; e o Venres 2 e
o Sábado 3 música tradicio-

nal. No Coléxio Froebel o

Venres 2, bailes para pe~
as minusválidas, bailes tradicionais, e danzas do mundo. No centro sócio-cultural
Sor Lucia o Venres 2, cerámica criativa, e iniciación á
fotografia. No pavillón multiusos da Xmiqueira, o Venres 2, aeróbic, e 3x3 baloncesto; o Sábado 3, defensa
persoal, e tai chi chuan. No
local da A V. Pontemuiños,
o Vences 2, expresión dramática; e o Sábado 3, gaita
E na cociña do Convento de
San Fr011dsco, tortillas e revoltos. Máis información
no telf. 986 804 336, ou
www.noitesabertas.com.

•CINEMA
AIMÉE E JAGUAR
Dirixida por Max Farberbock e Rona Munro
(Alemaña, 1998), podemos ve-la o Mércores 7
no auditório de Caja Madrid, dentro do programa
Mes da Muller, organizado polo Cineclube e a
Concellaria da Muller.

PONTEVEDRA
A autobiografia deste compositor (1900-1987) en trece
paneis, con texto e iconografla, con motivo do centemário do seu nacimento. Difícilmente atoparemos na história da música española e mexicana recente unha obra
tan veISátil, coerente e chea
de interese como a deste exiliado a México ao remate da

guerra, e un dos fundadores
de Ediciones Mexicanas de
Música. Na galería Sargadelos
até o 3 de Abril

XEOGRAFIA
DE HORIZONTES
Baixo este nome acolle o
Espazo para a arte de Caja
Madrid (Pr. Sta. Maria s/n) a
obra de Emilia Guimeráns
até o Domingo 4 de Marro.
IGNACIO CABALLO
Expón as suas pinturas na
galería Anexo baixo o título de Habitar una transparencia do Venres 2 de
Marzo até o 2 de Abril.
Se a obra anterior de Ca_Jiallo podia clasificarse como escultura, agora poderia falarse do seu paso desde a matéria á falla dela.
NuuA Drns
SINE LINEA
Mosrra de Antonio Saura
sita na Fundación Caixa
Galicia onde a podemos
ollar até o 15 de Abril.
ÜVÍDIO MURGUIA
A obra deste pintor, fillo
de Rosalia de Castro e Ma-

nuel Murguia, estará exposta na Museu de Panteve<lra. Na obra deste membro
da chamada "xeración doente" destacan as paisaxes,
.onde introduce novos conceptos espaciais e unha paleta clara e luminosa a medio de pinceladas áxiles e
sutis. Caracteriwu-se pola
sua vocación autodidacta
e xa gozaba de prestíxio e
recoñecemento na sua
época, mais morreu novo,
cando as suas cualidades
comezaban a destacar.

•MÚSICA
ÜCANrAR

DASMUUERES
Con motivo do Dia da Muller, o Mércores 7 ás 20:30 no
Principal, espectáculo poético musical con Uxia Senlle,
Uxia Pedreira, Mª Manuela
M. Peón, Guadi Galego, P.
Suances Sónia Lebedynski,
Ana Rornani, Patricia Pére.z
e Menchu Lamas.

EruARIDNCXJUFROI.ES

&AIBmro VIIAS
O Martes 6 poderemos desfrutar de obras de Hindemith, Polo Vallejo, Madssen e Wilder, interpretadas
por tuba e piano respectivamente, no Principal.

•TEATRO

.É REDONDO ... !
... programa de contacontos pensado para crianzas ,
da man de Pavis Pavós,
todos os Sábados ás 11:30
na Casa da Luz (Praza da
Verdura).+

Ignacio Caballo expón na galeria Anexo.

LOLA VEIRAS
Ten os seus óleos no Edificio Sime6n.

MEMÓRIA LONXANA
Obras de Guillermo Pe- drosa que podemos ollar
na galería Viso!.
l<REMADES
Ten as suas fotografías expostas no local Zoco.

• EXPOSICIÓNS

A LEI E OS NENOS
Mostra fotográfica na Casa

FERNANDO CHACÓN
Unha mostrada sua obra
pictórica podemos -atopala no edificio de Caixl:zhova (pza. de San Xosé}.

da Xuventude.
JOSEFINA ALONSO
Os seus cadros poderan-se
ver no Edificio Politécnico
da Universidade.

PACO PAZOS

As suas pinturas podemos
olla-las na sala Gagos-de
Mendoza.
RODOLFO HALFFTER

ado que se celebra na loca;
lidade por primeira vez. O
Luns 12 podemos ver Picnic, da man dos estradenses Os Tirinautas Todas
as cenificacións serán a
partires das 10 da noite no
Coliseu Noela por 300 pta.

Ourense
•CINEMA
QUE PASADA!
Fita de Mark Herman que
vai ser proxectada o Xoves
1 polo video-clube Padre
Feijoo, ás 20:30 e 23 h., na

Casa da Cultura.

• EXPOSICIONS
ÜESEÑO DE VANGARDA
1880~1940
Título da mostra que poderemos coñecer, até o Domingo
4, na Aula de Cultura Caixa.nova. Un percorrido a través
da evolución do deseño que
ten como ponto de partida á
toma de consciéncia que se
produciu nos movimentos
vangardistas da Europa industrial izada, con obras de
Van de Velde, Josef Hoffman, Olbrich, peter Behres
ou Héctor Guimard. Continua coas formulacións raciona listas propugnadas por
Werkbund, Bauhaus, De

Stril, etc., e a sua influéncia
no estilo internacional de
entreguerras onde xa se definen as bases do deseño contemporáneo. Obras de Witz.
mann, Breuer, Mies van der
Rohe, Rietveld, Schiaperelli
e outros.

XABARIN CLUBE
Mostra sobre o popular
programa da TVG que podemos coñecer na Casa da

Xuventude.
EsPERANDO
MILAGROS VENIALES
Título da mostra que Paco
Pestana ten no Museu

Municipal.

MATÉRIA PRIMA
Mostra de lgnácio Basa•
llo, escultor galega que rn-toma a heréncia paterna, e
algunhas vivénc,ias que o
vinculan ao t:raballo en
madeira, pero reinterpretando o material, reutilizando-o, recuperando-o .
Até o 17 de Mano na gaferia Marisa Marimón.

A Pó

•TEATRO
A VIDAÉSONO
Obra baseada nos textos de
Calderón, que será cenificada
por Sarabe1a Teatro no Principal o Xoves 1 e V emes 2.

Ponteareas
• EXPOSICIÓNS

As IMAXES
DECASTELAO
Mostra fotográfica do

• EXPOSICIÓNS
LUCAS MíGUEZ
Os seus debuxos van estar
colgados na galeria Sarga·
delos até o Sábado 10.
ALBERTO LóPEZ
Mostra' as suas fotografias no
centro comarcal Expo Lemos.

Platero ytu
O veterano grupo de rock apresenta o
novo disco Correos o Venres 2 na sala
Equus de PoNTEVEDRA e o Sábado 3
no Pavillón Bergantiños de CARBAi.LO.

Sin City Six

•TEATRO
DAKOTA
O Martes 6 na Casa da
Cultura cenificada por Ta·
lia Teatro.

Noia
•TEATRO
LA TIA. DE CARLOS
Representación que corre
a carg9 do grupo de Vilagarcia ' Clamide o Y emes
9, dentro do programa da
Mostra de Teatro Afeizo·

disco Cormorant, saído ao mercado
en Xaneiro, ademais de adiantar
novos temas, que a banda compostelá ten no peto. O Sábado 3 ás
0:30 na lgúana de VIGO; o Xoves
8 ás 23 h. na Star de ÜURENSE; e
o Mércores 14 ás 22 h. na sala M de
SANTIAGO.
Cormorant.

Apresentación do 12 álbum dos exPlesure Fuckers, mestura selvaxe de
rock & roll e punk, o Venres Z na
Iguana de VIGO, onde estarán acompañados polo grupo compostelán de
punk-rock Samessugas; o Sábado 3
no Camawey de PONTEVEDRA; o
Venres 23 en PONFERRADA nasala Tiralilu; e o Sábado 24 no Rock
Club de ÜURENSE.

Cormorant
A banda galega de novo metal vai
facer un repaso dos -temas do seu

de Gu.imaries
Organizado pola Cámara Municipal
desta vila portuguesa, abranxe música,
teatro e danza de distintas sensibilidades e correntes .. Todos os espectáculos
son con entrada livre se ben hai que
retirar o "bilhete" a partir das 20 h. no
local onde se realice. Comeza o Vemes
2 e chega até finais de mes. O primeiro
dia, 2, sexta feira comeza coa cantante
lisboeta Marta Dias, que estará no
P{lfo dos Duques de Bragallfa a partir
das 21:30, e que vai do fado ás modinhas brasileiras, pasando polas cantigas
de amigo. O Sábado 3, Luís Represas
estará no Audit6rio da Universidade do
Minho a -partir das 21:30 para presentar
o seu novo álbum, "um disco que fata
de rela~óes variadas com diversas situa~óes, que precisa de um código de
acesso, um Código Verde", en palavras
do próprio Represas xogando co títu~o
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Santiago
•ACTOS
BERROBAMBÁM +
PABLO ÜTERO PEIXE
Otero & fillos é o título
dun proxecto de interven,
ción plástica, que precisará
tamén da participación dos
espectadores, porque o que
pinten e debuxen sobre as
paredes da sala será o pon,
to de partida utilizado por
Peixe para o seu traballo,
que logo utilizará,se como
cenário para as distintas
apresentacións dos Berro•
bambán durante todo 0
mes. O Sábado 3 ás 16:30.

• CONFERÉNCIAS
LIBERDADE DE
EXPRESIÓN, LIBERDADE
CONDICIONAL
Charla,colóquio, organizada
polo Instituto de Estudos Polí,
ticos e Sociais, o Luns 5 ás 20
horas no hotel Araguaney, a
cargo de Fernando G •. Del·
gado, escritor e xomalista, e
coa participación de Bieito
Rubido Ramonde, Director
de La Voz de Galicia; Xosé
M. Rei N ovoa, Director de
El Correo Gallego; Xosé
López, Decano da Faculda,
de de Xomalismo; e coorde,
nadas por Diego Bernal, ta,
mén xomalista.
A sala
Nasa de
SANTIAGO
serve de
cenário
para as
actuacións
do cantaor
flamenco
Pepe Luis
Cannona
Habichuela,
o Sábado 3,
e da Banda
Jac:his, este
Xoves 1.

A MEDIACIÓN, ALTERNATIVA
Á RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
Ciclo de conferéncias organizado polo
Coléxio Oficial de Psicólogos na sua sede
de Santiago o Vemes 2 e Sábado 3 de
Marzo. As xomadas teñen un marcado
carácter intersectorial porque ne organiza,
ción colaboraron todas as seccións cole,
xiais. O primeiro dia será o da entrega de
documentacion, abertura e presentación
polo D:!cano do coléxio, e a conferéncia
"A mediación comos istema de solución
de conflitos" por Louxdes Munduate Jaca,
Catedrática de Psicoloxia Social da U. de
Sevilla. O Sábado 3, Antonio Coy Fener,
Vocal da Comisión de Psicoloxia Xurídi,
ca de Andalucia Ocidental, fulará sobre a
''Mediación familiar e convénio regulador
en procesos de separación e divórcio";
Ana B. Rguez. Ríos e Ana Mtnez. Váz,
quez, Sociólogas e pertencentes a AIEEF,
farano da "Mediación familiar. Método
negociado e negociábel"; Olegaria Mosqueda Bueno, Orientadora no IES Sta.
Irene de Vigo, falará sobre "O psicólogo
orientador como mediador no ensino seC)ll1dário"; e Júlio Glez. Morandeira, da
Area de Benestar Social do Concello de
Lugo, farao sobre ''Mediación comunitária e habilidades de mediación (metcx:loloxia e técnicas)". Máis información no
telf. 981 534 049; correo electrónico: copgalicia@correo.cop.es
SEMINÁRIO PERMANENTE DE JAZZ
O Conservatorio ·Profisional de Música

do Morrazo comeza o 22 cuadrimestre
impartido por Abe Rábade e Paco
Charlin coas materias de história do
jazz, interpretación instrumental e improvisación, conxunto instrumental e
teoria, arranxos e composición (nível 1
e 2). As aulas impartiran,se os Sábados
de 10 a 14 h. ou de 16 a 20 h. O paga,
mento das cuotas é cuadrimestral e vai
en función do número de matérias programadas. Máis información no Conser·
vatório Profisional.de Música do Morra·
zo, Leal 29, Cangas. Telf.: 986 307192.

XVIII CONCURSO DE CONTOS
A Casa da Xuventude e a Agrupación
de Libreiros de Ourense organizan este
prémio para comemorar o Dia das Le,
tras no que poderán participar persoas
de 14 a 30 anos, cun ou vários relatos,
con tema libre, orixinais e inéditos e en
galega. Terán unha extensión de entre
6 e 25 fólios mecanografados a dobre
espazo e por unha só cara. Presentarán,
se én sobre fechado. baixo pseudónimo
e figurará tamén no sobre a frase "menor de 17 anos", se for 6 caso. No inte,
rior figurarán os dados do autor, fotocópia do D.I. e a organización agradeceria
unha cópia do traballo en disquete. O
prazo de apresentación remata o 25 de
Abril e o fallo do xúri dará-se a coñecer
o 17 de Maio. O primeiro prémio será
de 100.000 pta. e haberá catre accésit
de 25.000, ademáis da publicación dos
relatos premiados. Máis información

en: easaxou@teleline.es ou no telf. 988
228 500.

I

PRÉMIO AULA DE POESIA DE
BARCELONA
Ao que poderán concorrer traballos en
catalán, español, galega, portugu6s ou
italiano, inéditos e non premiados.
Apresentarán-se por sextuplicado, meca,
nografados, cosidos ou grampados e bai·
xo lema, acompañados dun sobre fucha,
do onde figuren os dados e un breve currículo do autor. Deberán enviar-se, os
traballos en galega, antes do 15 de Marzo
a F.dicións Espiral Mayor, Avda. Xeneral
Sanjurjo 148, 12 , 15006,ACoruña, telf.
981 171 078. Quen quixer participar con
traballos neutra língua pode informar-se
na editorial dos enderezas a remitir os
traballos. O xúri fallará no mes de Maio
e a obra premiada será publicada en bilingüe palas editoras Espiral Maior, Lumen, Teorema e Franco Puzro.
BECAS DA FEDERACIÓN
EsPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO
Para a tempada 2001 destinadas a pilotos como axudas persoais para o que deben ter nacionalidade española, licenza
da UE ou superior e residenza fiscal es,
pañola. A idade máxima non deberá ser
superior a 16 anos para karting, 20 para
circuítos, e 22 para pilotos de estrada
(estes lúnites poderán ser sobrepasados
segundo o proxecto apresentado). Os
programas estarán constituídos necesa-

aberra a aponacións e inicia,

• EXPOSICIÓNS

tivas dentro da animación
sócio-culrural do colectivo
Kolore, responsábel clun local
e unha distribuidora de música en Villena (Alacant).
Despois dous discos, é unha
banda compenetrada cunha
música para non parar. Este
Xoves 1 na Nasa, ás 22 h.

ÜS OUTROS BAIRROS ...

unha visión a través das
suas mull.eres é unha mos,
tra fotografica sobre as
ruas de-prostitución do Pª'
ís vistas palas protago,
nistas. Organizado polo
Centro de Dia para Mulle,
-'Tes Alecrín, o Concello e
Caixa Galicia, poderemos
contemplala, a partir do
Luns 5, na Aula de Cultura
da Carreira do Conde.
RAFAEL MASIÁ
Ten unha mostra pictórica
até o 23 de Marzo, na gale,
ria Paloma Pintos. ·
·

DúBIDAS

É o tíulo baixo ocal se apre,
senta a obra pictórica de
Cristina Durán, até o Luns
12 na Galería Espazo 48

do Pavo Galega até o Sábado
3. Nela están sinaturas como

PEDROMUIÑO
Este recoñecido surrealista
galega mostra unha trintena de obras, recentes e de
grande formato, ·na Funda,
ci6n E. Granell.

WoMEN ARE BEAUI1FUL
Mostra fotográfica, adicada á beleza das mulleres,
do neoiorquino Garry
Winogrand que podemos
. contemplar no Salón Artesonado de Fonseca até o 14
de Marzo.
]OSEBA FRANCO
Colga as suas últimas pintu,
ras na galeria ] osé Lorenzo.

REY

Colmeiro, Faílde, Fernández
Mazas, Laxeiro, Nóvoa, Pre·
go, Seoane... até vintecatro
pintores e eséultores relevantes na arte contemporánea
galega. M.L. Acuña naceu en
Outubro de 1899 en Sobrado
de Trives, mestre de profi,
sión, militou na lrmandade
Galeguista de Ourense ~ lago
no PG; colaborador en nu,
merosas publicacións, foi depurado en 1941 do carpo de
maxistério, exercendo a do,
céncia privada até 1966, en
que fo¡ reabilitado; participou
na fundación de Galaxia en
1950 e finou en Ourense en
Agosto do 75.

até o Venres 9.

MAURO TRASTOY
Ten unha mostra pictórica
baixo o título El sitio de mi recreo, na galeria Paloma Pintos.

HOMENAXEA
MANUEL Luís ACUÑA
Comemorativa do centená,
rio do nacimento do autor do
poemário Ffrgoas e que pode,
remos c:Ontemplar no Museu

CHINA. CEO E TERRA
Mostra comisariada por Je an,Paul Desroches que po~
deremos coñecer, até o 15
de Abril, no Auditório de
Galiza. Reconstrue a aven,

BEA

As suas pinturas poden ser
olladas na Casa da Parra

1

Escenas de matrimónio·
Sube ás táboas en VIGO o Xoves
1 no CC Caixanova; en LUGO o
Martes 2 no Auditório Municipal
Gustavo Freire; e o Mércores 7 no
Pazo da Cultura de PONTEVEDRA. Obra de l. Bergman cenifi-

..

cada pala compañia Magüi Mira} .L. Pellicena, chea de humor e
amor inevitábel nunha parella
que, tras o divorcio, as pelexas, a
paixón e os novas amores, volven
irremediabelmente a atapar-se.+

e

/

Convocatórias

tura artística da cerámica
chinesa e ilustra grandes
etápas históricas desta cultura milenária, unha das
máis ricas e refinadas da humanidade, a través de roáis
de duascentas obras.

V ARI CARAMÉS
O CGAC presenta unha
mostra deste fotógrafo ga,
lego, até o 15 de Abril, no
que poderemos aprezar co,
mo converte o seu persoal
xeito de ollar nun mundo
máxico e suxestivo.

pectiva 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.

ÜALIZA DIXITAL
Até o ano 2004, podere,
mas coñecer esta mostra
no mosteiro de San Martiño Pinário.

•MÚSICA
STEPHAN BALKENHOL
Nado na Alemaña en 1957
é un dos escultores contero,
poráneos que suscitou o debate arredor da figuración e
a Sl,la integración nas correntes artísticas. A mostra,
corni.$ariada por M. Fernán,
dez-Cid e que se encontra
no CGAC até o 15 de
Abril, é a primeira retros-

BANDA }ACHIS
Fundada e coordenada por
Javi Chispas desde a prima,
vera do 97, esta banda é un
proxecto na onda punk,
rock-ska-reggae que busca o
encontro das culturas, proporcionando mensaxes reivindicativas e críticas á sociedade. Proposta colectiva

PEPE LUlS CARMONA
Pertence a unha das dinast ias roáis importantes do
flamenco moderno: os Ha,
bichuela de Granada. Nun,
ha traxectória persoal vencellada ás raices, decidiu
iniciar a sua faceta como
cantaor, despois de ter pasa,
do por La Barberia del Sur,
apresentando o seu primeiro traballo, Caúio del Ci.do,
que o confirma coma un
dos grandes valores do cha,
macla Novo Flamenco. O
Sábado '.3 ás 23 h . na Nasa.
REAL FILHARMONIA
DEÜALIZA
No Auditório de Galiza o
Xoves 1 ás 21 h., dirixida
por Robert King, e acompañada por Gary Cooper á
clave. 1.400 pta.

ÜRFEÓN TERRA A NOSA
Concerto de música coral
dirixido por Miro Moreira
o Venres 2 ás 11 h. no Au-

dit6rio de Galiza.
RUOOLF BUCKBINDER
O piano deste home deleitara-nos coa sua música no
Auditório de Galiza o Mércores 7 ás 21. Prezo 2.500 pta.

•TEATRO
FEIRA DE ÜALIZA
Entre o Luns 5 e o Sábado
10, organizada polo IGAEM,
poderemos asistir a numerosas cenificacións en teatros
como o Galt;ín ou a sala Nasa.

Tui
• EXPOSICIÓNS
SOLEDAD PITE
Reune as suas últimas pinturas, baixo o título de As cores
da contorna, na galeria Trisque!
e Medulio até o 24 de Marzo.
De coidado debuxo e croma,
tismo contenido, a sua obra
ten un sentido intim~ e poético.

Q

riamente por Campeonatos completos,

lei
ed
de

ben europeus oumundiais, podendo ad,
mitirse os naGicmais de cutres países, de
acosenllalo o interese deportivo. Quen
solicite as becas deberá apresentar un
dossier que inclua o palmarés e detalles
do programa deportivo, calendário de
probas, equipa, orzamento, fontes de financiatnento ou calquer outra información complementar que axude a valorar
a solicirude. As peticións deberán diri,
xirse a Real Federación Espafiola de
Automovilismo, Escultor Peresejo 68
bis. 28.023 Aravaca (Madrid). O prazo
de recepción remata o 15 de Marzo de
2001. Máis información no telf. 91 357
02 03, http: //www.brne.es/fea, correo
electrónico: feda@bme.es
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Ü PATRIMÓNIO EN POSITIVO
Do 5 ao 7 de Marzo vai~se celebrar na Bi,
blioteca Miguel González Garcés da Coru,
ña este curso de protección do patrimonio cultural para promover a preparación
axeitada do persoal encargado da admi,
nistración e custódia dos bens culturais.
A inscrición é gratuita e inclúe a asisten·
za e carpeta con documentación comple·
mentar. Máis información e inscrición
no 981 185 681 ou no fax 981 185 891.

Antó

IV LEICIÓNS DE ECONOMlA
Impartidas polo profesor Jagdish N.

el

e

Bhagwati, da Universidade de Colúmbia,
o Martes 6 no Instioao de Est:udns Econ6micos da Fundación Barrié na Coruña•

SARA IGLESIAS
As suas ,Pinturas están expos-tas na Area txznorámica até o
Sábado 10 de Marzo. Mesmo
cenário e dia de remate para
a mostra de maquetas de
Martin Álvarez Requejo.

Vigo
•CINEMA

A MÁQUINA DO TEMPO
Dirixida por George Pal
(1960), poderemos ve-la es,
te Xoves 1 dentro do ciclo
de vídeo de fantasia e ciéncia
ficción organizado polo co-

lectivo Nemo de Fantasía e
Ciencia Ficción no café Uf
(Pracer 19) ás 21:30.
• EXPOSICIÓNS
FEDERICO RlBAS,
APONTES INÉDITOS
Mostra de debuxos inéditos
deste cofiecido deseñador
galega, prepondentate nas
décadas anteriores ao le,
vantamento militar do 36,
que se inaµgura na galeria
Sargadelos este Xoves 1 ás
20 h. coa presenza do aca,
démico de Belas Artes
Francisco Pablos e o editor deste periódico Xose
Enrique Acuña.

ci

ci

d

ANTÓNIO FEIJÓ
Ternos unha mostra das
suas pinturas na sala de exposicións do R. C. Náutico .
ANTÓNIO HEREDERO
No A.ero Clube podereÍnos
ver as suas pinturas.
CARTACES
DEENTROIOO
Podermos ollar as obras
presentadas a este certame,
na Sala dos Peiraos, até o
Domingo 11.
SERGI AGUILAR
Este· barcelonés ten unha
mostra de escultura na galería
VGO onde poderemos con,
templala até o 23 de Marzo.
Procedente do deseño e fa,
bricación de alfaias, a partir
de 1972 adfcase plenamente
á escultura utilizando preferentemente bronce, latón,
hormigón e aceiro. Parte do
debuxo, ao qtf, concede
grande importáncia, e pódese
encadrar dentro do purismo
xeométrico e minimalista .

Soledad Pite
mostra

as

SUGI

pinturas
na galeria
Trisque/ e
Medúlio
de TUI.

·""
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Contos para.todo o ano
Campaña de teatro e animación á
Leitura da compañia Buratini e a
editorial Anaya. Este espectáculo
de conta-contos e marionetas estará este Xoves 1 no coléxio FeUpe de
Castro de NOIA ás IO'h; enocoLéxio público da SERRA DE Qu ..
TES ás 12:30. O Venres 2 haberá
duas funcións na Aula de Cultura de
RlvEIRA, ás 10:30 e 12 h. O mes-

Anúncios de balde

mo Venres, pero ás 4 da tarde, estarán no Centro Cultural de Bomo.

O Luns 5, no Forum MetropoUtano
da CoRUÑA, farán tres representacións, ás 10:30, 11:45 e 13 horas;
lugar que albergará as outras tres
funcións do dia seguinte Martes, ás
9:30, 11, e 12:30. Xa o Mércores 7
tócalle ao CEIP Rabadeira de
· ÜLEIROS ás 11 e 12 h.+

• Busco compañeiro/a de viaxes para facer o Translberláno (MoscovaUlan Bator-Beigin) o próximo verao.
Tamén agradeceria consellos e información de alguén que xa o fixera. Teño
36 anos. Interesados contactar no enderezo electrónico: Danpress@ozu.es
• Vende-se piso en Alacant (zona
centro), impecábel de 100 m2 con 4
cuartos, 2 baños completos, salóncomedor, terraza e trasteiro, por 24
millóns negociábeis. Máis información no telf. 686 753 105 ás noites.
• Venden-se porcos alimentados
na casa (Melide). Telf.: 981 505 972 /
636 270 817.
• Vende-se temário orixinal oposiclóns Educación Secundária-Tecnoloxia a metade de prezo. 71 temas
específicos, 12 temas LOGSE. Telf.
981284837.

• Está na rua o número 1 de Somos
alguén, a revista galega de información, opinión e debate, comprometida
co país. Información sobre conflitos, opinións plurais e artigos de recuperación
da nosa memória histórica. 54 páxinas
para reconstrución nacional da Galiza.
Se desexas transmitimos os problemas
da tua comarca, escreve-nos. Tamén
podes mandar artigos de opinión ou o
que queiras. Primeiro número de balde.
Podes colaborar enviando 240 pta. en
selos a Veroo Uvre Edidóns, Apdo. dos
correios 6123-36200, Vigo.

Antón Pulido
ten unha
mo1tra
na

Cosa

do• Arfes
de VIGO.
BIENAL INTERNAOONAL

DE GRAVADO
Cunha amplísima representación de autores tanto
do país como do resto do
mundo, até o 25 de Marzo
no CC Caixanooa.

FRANCISCO PAZOS
Expón as suas esculturas
na galeria Alameda até o
Venres 2.

AMANoo
De lugares universos titula
Amando as suas pinturas
recentes que poderemos
contemplar, até o 2 de
Marzo, na galeria Bacelos
de Progreso J.

_._

-

planta baixa da Casa das
Artes até o 11 de Marzo.

•MÚSICA

XosÉ M.

BUDIÑO
A este autor de música folc
podemos escoita-lo o Venres 2 no CC Caixanova,
apresentando o seu último
traballo .ATTedm-.

VLADISLAV DELAY
Luomo é proxecto de baile
deste artista finés, o máis recoñecido na cena electrónica do 2000 segundo a revista
The Wire, que lle premiou
tres discos. Aclamado por
música; da categoría de Pole,
foi baptizado como o Príncipe

• Vendo libros cun 40% de desconto sobre prezo en librarias. Pede
o listado a librosvarios@mixmail.com.
• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de reeditar ums iskeiros co lema independéncia, em várias cores (branco, verde e
negro). Para consegui-los só tes que
mandar-nos 5 selos de 40 pta. ao apdo.
dos correios 561-36Q80 Ponte Vedra.
• Vendo nave industrial en Rianxo. ·
Céntrica localización, urbanizabél,
190 m2. Razón no telf. 981 866 487.
• Mátrimónio de emigrantes retornados oferece-se para traballar no
sector da hostelaria, con ampla experiéncia na xestión de hoteis e referéncias comerciais e laborais comprobábeis. Telf. 659 289 658, preguntar por Laura ou Noberto.

zo desexa contactar con músicos e
grupos que se adiquen a esta música
e que estén interesados ·en participar
na sua programación. Poden deixar os
seus dados en jazzardora@terra.es
ou no telf. 986 305 498.
• Pe[soa con ámpla experiéncia no
sector da hostelaria, oferece-se para
traballar como "parrilleiro". Preguntar por Noberto no telf. 986 203 092.
• Oferécese traballo a directores e
monitores de tempo de lecer (todas
as especialidades). Enviar currículo a
webmaster@galiciarural.com ou chamar ao telf. 607 551 612 perguntando
por Jorge González.
• Vende-se terreo de 1.800 metros
cadrados no concello de Crecente.
Telf. 986 666 202.
• Oferece-se para traballar como
comercial ou dépendenta, con ampla experiéncia, preguntar por Laura
no telf. 659 289 658.
• Vendo 24 tarxetas de Telefónica.
Chamar ao 653 639 060, ou ao 986
380 046. Preguntar por Bentorey.

a língua galega e portuguesa, car:tóns
postais, cds de música, amizade, etc ...
Jaime Burgés de Siquiera, Riera San
Miguel 47- Pral.211 E-08006 Barcelona.
Telf932184191. '
• Edición comemorátiva c~ gallo
do centenário de Manoel Antónlo,
do facsímile do manifesto "¡Máis
Alá!" (1922), acompañado dun pequeno cadeno con estudo introdutório
de 24 páxinas. Pode-se solicitar á A.C.
Eira Valla, Apdo. 107, 15300-Betanzos, acompañando 500 pesetas en
selos. Esta asociación tamén ven de
editar o nQ 1O de A Xanela, revista cultural das Mariñas. Pide-o ao mesmo
enderezo por 100 pesetas en selos
para gastos de envio.
• As Mocidades Galeguistas (mocidades do PNG-PG) veñen de editar
autocolantes Gz para automóbil
con bandeira europea e medidas
exactas para colar por riba do español. Mandar 4 selos de 40 pta. ao
apdo. 742 de Santiago ou ben ingresar 1.000 pta. na conta 2080-007506-0040025454 enviando fotocópia
do resgardo e recebarás un pacote
de 12 autocolantes. www .pngpg.org/gz gz@png-pg.org

tenda ecolóxica: alimentación cultivo biolóxico, nutrición
infantil, macrobiótica, cosmética natural, asesoramento dietético. Rua do
Mercado 12, baixo (perto da Praza de
España), A coruña. Telf. 981 211 839.
• Oferece-se para coidar persoas
maiores ou para realizar limpeza
en fogares en Vigo, disponibilidade
total. Preguntar por Adelina no telf.
626 023 707.
• Desexo receber testemuños da
emigración coas seguintes características: Mocidade que voltou req:¡ntemente á Galiza, descendentes de emigrantes que quixeron voltar, persoas nadas
fora da Galiza que hoxe viven no país
ou que ainda viven tora e anceian estabelecer-se aqui. Nomeadamente interesa-me coñecer a sua visión sobre a socieclade galega actual, realidade política
e opinións, aportacións da emigración e
de que xeito chegaron a sentir/asumir a
sua pertenza ao povo galego. Apartado
134, 27880- Burela (Galiza). .

• O Clube de Jazz Ardora do Morra-

• Sul-americano, 41 anos, estudante de língua e cultura galegas na
UNB, gostaria corresponder-se con
r~es galegos, portugueses e brasileiros, para intercámbio de livros sobre

• .Compro gaita galega en bon estado, feíta en granadillo, preferentemente da casa Seivane. Xacinto Roberto. A Coruña. Telf. 607 421 446.
• Vende-se cafeteira para bar, de
dous brazos, semiautomática, en moi
bon estado de uso. Telf: 986 557 708.
• Diplomadas, licenciadas impartem classes particulares em Santiago. De Primária, ESO, BUP, COU,
Universidade F.ilologia Hispánica.
Telf: 670 862 215.
• Tes un grupo de folc? Se preci.sas vocalista femlnina con experiéncia e se es da província de Pontevedra envia-me un correo electrónico
a: aralara@mixmail.com
• Traspasa-se pub funcionando,
com licéncia, na zona monúmental de
Compostela, mui bem situado e com
dez anos de antigüidade. Razón no
telf. 658 094 877.
• Vende-se figoríflco-mostrador de
2 andeis, 3 portas, 4 gavetas, motor
Tecumseh, 4,30 m. de longo e 60 cm.
de largo (prezo a convir). Chamen ao
982 188 127, Muras-Lugo.•

homenaxe ao soul de New
York, con bases de deephoUS;e, samplers de son disco,
melodias pop e a perspectiva
europea da electrónica minimalista ou o dub, en directo,
o Vemes 2 no Vademecwm.

NORMALIZACIÓN -LINGÜÍSTICA
EN CATALUNYA
Lluis Jou, director xeral
de política lingüística na
Generalitat, fará un informe sobre a sua panorámica xeral, rnentres que Joán
Guardia i Grau, xefe do
servizo de normalización
lingüística de UGT, fará-o
sobre o uso do catalán no
mundo do traballo. O
Venres 9 no centro Pati
Llimona ás 20 h., organizado polo BNG.

•TEATRO
ÜfELO
DlAlUO DA UNIVERSIDADE DE VtGO
duvi. uvigo.es

lnfonnad6n sobre as navidades e actíV'i..
dade @ Unlvet$ldade de Vigo. Coas setJ
ct6ns de campus, tnstituctot1al, b:iVe$tigación, attes, publicacións, deportes, axen..;
da, convocatMas, quiO$Co e ta~!fó. +

ARTE PARA LEVAR
+SO Artistas + 5 .000
Obras, até final de mes na
galeria Visual Labora, con
50 artistas novos na sección de obra gráfica.
DIÁLOGOS

Producci6ns Librescena Leva a cena esta obra de Shakespeare, o Sábado 3 e Domingo 4, no CC Caixanova.

A

CACATUA VERDE

Obra de Arthur Schintzeler que vai ser levada a cena polo CDG desde o
Venres 9 até o Domingo
11, no CC Caixanova.

Madrid
• CONFERÉNCIAS
MULLERES,

B DE BREVE
Retallos de histórias, cenas
da vida cotiá, contos que
compoñen a segunda produc ión longa de Ksilocos
Teatro que a representarán
o Venres 2 e Sábado 3 ás
21 h. na A.V. da Salgueira.

_Folc e rock ·en._Arzua

É unha nova sección, dentro da programación da fundación Laxeiro, que proporá
diversos encontros nos que
a obra de dous artistas xerará un diálogo a partires da
convivéncia no mesmo espazo. Nesta ocasión, até o
15 de Abril, son os escultores Ángel Garraza e Mi·
guel Vázquez os eleitos.
Na sala B da fundación onde a escultura cerámica será
a protagonista.

ANTÓN PULIDO

"1980-2000"'
Retrospectiva da sua obra
durante a última década, na

Vilagarcia.
•TEATRO
ESPANTOSO
Por Mohicania (Mofa e
Befa), o Venres 2 e Sábado
3 na Casa da Cultura.

Vilalva
•TEATRO
PINOCHIO ·
Da man de Títeres Cachirulo, no Auditório C. Martí. nez Echegaray, o Mércores 7. ·

....

• Semente,

de Helsinki do minimal house.
Presentará o disco V ocalcit:y,

A Rede

•

A exaltación do queixo
acacia o seu ponto máis
quente con este festival
que se vai celebrar o Sábado 3 e o Domingo 4.
Na prime ira xomada os
concertos de W etbac•
kers, La Vacazul e Te·
lephunken; ao dia se. guinte ·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 Domin- go no Campo da F eira a
partir das 23 h.+
Xosé Manuel Budiño.

XimodaUmia
• EXPOSICIÓNS
ANTROIDO
Mostra de cartaces destas
festa na Casa da Cdtura.

Barcelona
• CONFERÉNCIAS
ESTADO
PWRINACIONAL ...
Unha aposta europea, a cargo de Pere Esteve, Eurqdeputado por CDC, o Venres
2 ás 8 do serán no centro
Pati Llimona (Regomir 3),
organizado pola asemblea
do BNG de Catalunya .

EXILIO E EMIGRACIÓN
Da man de ~ Vitória Vi·
llaverde Otero e Eva Lema
Trillo, o Mércores 7, ás 20
h., en comemoración do
Dia lnternaci,:mal da Muller Traballadora, organizado pola Asociación de Mulleres Galegas no Exterior

Rosalia de Castro.

Li.sboa.
• EXPOSICIÓNS
CARTIER BRESSON
Mostrp. de traballos fotográficos do fundador da Magnwn
capmdos entre o ano 193 7 e
1978, agrupados baixo o título Europeus. Sempre en Home dos oprimidos, sempre ao
servizo da arte, recuperando
a alma e a beleza dos povos,
até o 22 de Marzo no Centro

Cultural de Belem. •

..

ANOSATE

Alcolémia e
lgrexa
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Ir.Indo publica aprimeira biografia en galega do fundador do socialismo español

•

Pablo Iglesias,
un ferrolán á fronte do movimento obreiro
e Teoria das Contribucións.
O novo líder ia forxándose
mentres en Europa, viña
crecendo xa a primeira
Asociación Internacional
dos Traballadores (AIT) , dirixida primeiramente polas
suas duas grandes figuras,
Karl Marx e Mikhail Bakunin. Pablo lglésias afíliase á
Internacional o 13 de Marzo
de 1870, dentro da sección
de Tipógrafos e aí comezou
a sua verdadeira forxa como dirixente obreiro.

- x.c.
•

..

Aos doce anos xa estaba a
traballar nunha imprenta.
Aquel pequeno orfo ferrolán, nacido no 1850, acabou sendo un dos grandes
líderes do movimento
obreiro que, organizado
no XIX, entraba con forza
no novo século con toda
a sua forza revolucionária. Ir Indo ven de publicar a primeira biografia
en galego do que fo¡ fundador do PSOE e da UGT.

O libro. agora publicado percorre todo ese tempo de reivindicaci óns obreiras e organizacións dos traballadores. Pablo lglésias é definido por Tuñon de Lara como
"organizador e propagandista incansábel, valente e tenaz; o primeiro deputado
socialista que senta no Parlamento español en 191 O
( ... ) nas coordenadas morais dun Pi i Margal! ou Antpónio Machado: eticismo,
prioridade aos valores morais da conduta, a sua austeridade como rexeitamento
de certo barroquismo moral
rozando a laxitude das clases dominantes".

Pode ser unha história xa antiga. Acaso só interese a alguns curiosos, pero é claro
que algo sucede cando personaxes como Pablo lglésias
non aparecen nos libros de
texto. De nada lle serviu ser
fundador do PSOE e da
UGT. O seu nome, como o
de tantos herois da sua corda, non acaba na memória
dos estudantes.
O libro que· ven de editarse
é unha pinga nese labor ,de
divugación, pedagóxico. E a
história dun home que ven
de abaixo e non aspira a
zafarse, senón que, como
dicia o poema de José Marti, quixo botar a sua sorte
cos pobres da terra, cos
se us.

Orfo, pobre, galego
Pablo Iglesias naceu o 18 de
Outubro de 1850 no bairro
de Esteiro, en Ferrol. Sua
nai chamábase Xoana Pose,
traballadora doméstica nada
en Santiago, e seu pai Pedro,
de la lglésia Expósito, ourensán
e peón do concello de Ferrol. Todos os seus estudo~ regrados
foron na escala municipal de Ferro!, onde aprendeu a ler e as regras básicas d? Aritmética, pero
a penúria do pais apenas daba,
como nos canta Alfredo Iglesias
Diéguez, o autor desta primeira
biografia en galega, "para unha
cunea de caldo e un anaco de
pan de millo".
Con dez anos, marre o pai, e a
família transládase a Madrid
onde contaban ter a axuda dun
parente da nai. O traxecto, a
pé desde Ferro!, dura máis de
tres semanas, e ao chegar o tal
parente resultou que non vivía.
O nena Pablo lglésias ingresa
nun Hospício co seu único irmán Manuel, mentres a nai traoalla de lavandeira. Con once
anos comeza a aprendizaxe de
tipógrafo, o ofício que ocupará
a sua vida.

•

Alfredo lglésias percorre con
detalle os distintos momentos
desa época de nacemento de
conciéncia do futuro líder socialista, rodeado de cámbios polítiCQ S, golpes militares e sobreto-

do unha forte explotación dos
traballadores nun capitalismo
que ia tomando novas formas.
Cando ten dezoito anos marre
dunha tuberculose o seu irmán,
que con once anos traballaba
xa de zapateiro.

Dirixente obreiro
Coincide no tempo a sua moci-

dade co periodo revolucionário
de 1868, que deu pé á aparición
de moitas publicacións e deu
traballo aos tipógrafos en mellares condicións , permitindo tamén un acceso á- educación .
Pablo lglésias asistiu, no tempo
libre, ao Coléxio Internacional
onde lle deu clase de Política
Francisco Giner de los Rios e
estudou tamén Dereito Poi ítico

No grupo dos fundadores
primeiro do PSOE en 1879
e máis tarde, en 1888, da
Unión General de Trabajadores, Pablo Iglesias tivo relacións cos grandes líderes
obreiros europeus da época
nunha traxectória de organizador, sempre na penú ria
económica.que é debullada
neste biografía con bastante
detalle, manifestando tamén
os grandes valores antibelicistas
da época por parte da esquerda,
posicionándose contra a criminal
matanza que se daba en Cuba e
máis tarde en Marrocos. Chegou a ser elexido sete veces deputado e asinou, xa enfermo, o
manifesto contra a Ditadura de
Primo de Rivera en 1923,. Morreu en Madrid o 9 de Decembro
de1925.+

O proletariado vencerá
PABLO IGLÉSIAS

Unha grande parte da burguesia,
apelando a malas armas, oponse á
implantación das xomadas de oito horas proposta pola Convención de Washington en 1919.
C ontra esta importante e trascendente conquista da clase traballadora, sempre se opuxeron, e polos
mesmos m alos médios que agora,
case todos os que se dedican a explotar a forza do traballo.
[... ] O ideal de tales patróns é a
xornada lon ga e o salário curto. A

sua cega codícia, a sua avarícia sen
límites, fainos acariñar eses propósitos, e pa las boas ou palas malas,
procuran conseguilos. Ma}s n en
un nen outro o lograrán. E certo
q ue aínda hai salários de fam e ,
que hai tipógrafos que gañan xornais de 3, de 3,50 e 4 pesetas; mineiros que perciben 5, 4 e até 3
pesetas polo seu pen oso e duro traballo ,'e obre iros que, a m á is do
sustento, cobran palas xornadas
1,50; pero eses mesquiños salários ,
ainda que a forza de esforzos, elevaran se. E non só pasará isa, se-

nón ·que se estabelecerá o salário
mínimo, ou sexa, aquel que permite aos traballadores cobrir as suas
máis indispensábeis neces idades.
[... ] O ideário dos proletários e·stá
ditado pa la raón e inspirado pala
xustiz a , e fa gan o que fagan os
seus inim igos, vencerá como vén
vencendo desde que os obreiros
adquiriron conciéncia bastante do
seu valor e da sua forza". +
Publicado en El Socialista, o 8 de
Decembro de 1925, víspera da sua morte.
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a

enemérito Carpo, subseción de estradas, coa crueldade que o caracteriza, vén
de deter e sancionar un crego que,
após de lle realizar a proba de alcolé•·
mia, deu positivo no devandito controlo. O abade arbora na sua defensa
que se ve na abriga de atender a várias freguesias -porque, nestes tempos de tribulación, que düco o ~lási
co, o azoute do desemprego e o traballo en precário paira tamén por riba das cabezas do.5 membros da lgrexa- e isto leva implícito que a suma
total de grelos sexa abonda para ultrapasar o límite permitido pala lei,
causa que, dende o ponto de vista
do dogma, non debia acorar ao noso
párroco, posta que, Noé, un dos seus
egréxios predecesores, bebeu viña,
embebedou-se e botou-se espido na
sua tenda (Xénese, 9, 21), oferecendo, abofé, un espectáculo ben pouco
edificante. Convén, embora, non
esquecermos que é inxusta, pala miña banda, estabelecer comparanzas
encre un crego rural, que dücera Bernano.c;, e Noé, que tiña cincocemos
anos cando naceron os seus fi llos
(Xénese, 5, 32), o cal, certamenre,
constitúe unha marca impresionante.

Nas fitas memorábeis do cinema de
Hollywood que no.e; engaiolaron -e
imaxino que nas contemporáneasacostumaba-se substituir o whi ky
por infusións de cha, de cores emellantes e, verdadeiramente, rooito meno.e; letais nas suas consecuéncias. Non esquero, embora, que esta
suxeréncia feita a un párroco pode
chegar a plantexar certas contradicións de arde dogmático pois eu
non teño coñecemento de que en
ningures se diga que o sangue do
Mestre chega a virar en cha. Porén,
debe-se convir que esta deficiéncia
só atinxe á ética persoal de quen
imrarte a Eucaristía, dado que os
fregueses ignoran a bebida que se
inxire, dada a opacidade metálica
das copas empregadas no sacramento.
Sen embargo se Cristo, en traca de
ter nacido nun território da cultura
do viña, chegase ao mundo nun fs
pertencente á da cervexa, ninguén
rexeitaria que o noso crego utilizase a
variedade sen aleo!, aparecendo ·ta
opción como cousa que falaria, allás,
da piedade e temperanza do relixioso. Por iso eu coid que este cura ha
enfrontar a realidade cun ánimo moderno. Se cadra, unha eberaxe
composta por un caldo proced nce
da cocción de rem lacha, ac mpañada dunhas pingas de mallo de soxa, en proporcións axeitadas, poderian chegar a imitar a fasquia dun
tinto da Ribeira do Douro, de Rioxa
ou Mencia. O sabor que deita-se ta
apócema supón fariña doutra muiñada. Penso que paga a pena, non obstante, esta opción antes que ter que
submeter-se á proba da alcolémia,
con resultados sempre impredecíbeis.
T cx:lo sexa, de por parte, polo bo nome da Sta. Madre lgrexa. •
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aulo Couñago vive na esquizofrénia futbolística. Diariamente pasa a tortura da indiferéncia do adestrador do Celta, ausente da maioria das convocatórias,
intruso na equipa na que xogou
desde rapaz. Mais de cando en vez,
a serte sorrille entre dentes. O redondelán brune o seu título de máximo goleador do Mundial sub-20
de Nixéria 99. Esta semana marcoulle dous goles a Inglaterra. T erán que pagar 2.300 millóns por el
para que Víctor Fem ández lle <lea a
oportunidade de facelo co Celta?+

