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David Otero 
A ·vid~ de Eladio Rodríguez González 
Unha biografía concisa e 
amena do autor do Diccionario 
enciclopédico gallego-castellano, 
homenaxeado co Día das Letras 
Galegas de 2001. Vida, obra e 
pensamento dun intelectual 
comprometido co seu país e 
a súa cultura. 

Os contínuos naufráxios 
O Arosa, o Fátima, o Kristal, o Hansa .... É a lista de naufráxios 
galegas ocurridos só neste inverno. A lista de ·náufragos é rnoi~ 
to rnáis longa e o seu norne só é recordado polos deudos que 
agardan como única ilusión que o mar os cuspa do seu ventre. 
Na última década os sinistros no mar aumentaron nun 45%, a 
terceira parte son naufráxios. Coa referéncia de 1.34 7 aciden~ 
tes en 1998, cada ano medran nunha média superior ao 4%. A 
xente morre agora moito máis no mar ca antes. Mália a técni~ 
ca de navegación. Mália a que os barcos son rnoito mellares. 
Mália as normas e as equipas de salvamento ... Algo falla. Até 
a Eurocárnara tornou a decisión de porlle freo aos naufráxios. 
A ponéncia elaborada pela socialista galega Rosa Miguélez 
des.taca que o 40% dos naufráxios son debidos a erros huma~ 
nos, o 26,9%. a factores . técnicos e só o I 6% a factores externos 
corno a meteoroloxia. Secadra con tres palabras resumiase to~ 
do rnoito mellar: explotación dos rnariñeiros. • 

Os sindicatos 
consideran que se 
van entender ben 

con Fontenla 
(Páx. 4) 

Real Madrid·Barcelona, 
as razóns dunha 

polémica 
(Páx. 18) 

As mulleres que cantan 
con voz própria 

(Páx. 25) · 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 8 DE MARZO DE 2001 

Os recheos de Vigo e Ferrol amasan unha política 
qüe ignora a opinión da cidadania 

Os concellos. rebélanse contra o poder 
absoluto das Autoridades Portuárias 

-0- G. LUCA DE TENA - H. VIXANDE 

f • 

Os partos devoran as rias con rech~os contínuos. Dous recentes episódios nustran esta ince
·sante invasión do níar: a voritade da autoridade portuaria de V~go de rechear máis de 200.000 
metros na beiramar do A.real, e a intervención do conselleiro de Política Territorial da Xunta, Xo
sé Cuiña, para chantar a regasificadora de Ferrol nun aterrado interior que desfigura o perfil da ria. 

os dóus casos, deitan máis terra 
sobre rias que foron intensamente 
invadidas nos últimos 25 anos en 
nome das necesidades industriais 
e de atraque. Durante a Ditadura, 
os alcaldes denunciaran a prepo
ténéia de cada Junta del Puerto 
verbo da representación do con
cello. O alcalde X.R. Fontán defi
nía en 1963 a situación permanen
te de divórcio entre os intereses 
da urbe e os do porto : "Vigo limita 
ao Norte coa Xunfa do Porto". 

Como se o tempo non pasase, 
os concellos democráticos de 
Ferro! e Vigo viven situacións 
frpnteirizas coa autoridade por
tuária. Despois de aportar un es
tenso recheo na Malata, en plena 
beiramar urbana de Ferrol, para 
as descargas de carbón con des
tino a térmica de As Pontes, un 
novo parche industrial ven estrei
tar ainda máis o remedado inte
rior da pequena e maltratada ria. 
Tratándose dunha planta regasi
ficadora, o Concello e o presi-
~dente da Autoridade Portuária re- · 
comendaron instalala no proxec
tado Porto Exterior. 

O conselleiro de Política Territorial 
preferiu cesar ao responsábel do 
porto para deixar o camiño franco 
ao ·novo embargo do mar interior. 
Por que toma partido a Xunta (que 
non intervén no orzamento dos 
portas de Administración estatal, 
coñecidos co nome de puertos de 
interés general, pero nomea·ao 
~eu dir~ctor) _pala solución inte- . 
rior? Porque sobrE:l a área de ser
vizos anexa ao recheo de Mugar~ . 
dos ·hai. intereses privados que pri:. · 
man sobre os criterios de ordena
mento e planificación da ria. 

En Vigo, a A~toridade Portuária 
pretende rechear 200.000 metros 
cadrados sobre a beiramar urba
na e o Concello recorda que o 

.· porto non,_ pode tornaf . de~isióo9 
trascendentes sobre a cidaae- sen . 
sometelas' a-consulta pública. o 
aterramento ocuparía un espazo 
que nas ·cartas náuticas do Insti
tuto Hidrográfico de· Cádiz se , 
descrebe co nome de· Ensenada. 
de Vigo. De. feíto, é o. derradeiro · -
seo da beiramar cidadá, ainda · 
que. a actual liña de atraque xa 
avanza 300 metros sobre o mar 
dende o perfil natural da costa. 

· -O álcalde do porto son eu 

A Autoridade Portuária utiliza a 
letra miuda do Plano Especial do 
Porto , aprobado en 1998, para 
apresentar un Plano de Usos ·que 

que obtén é a primeira discusión 
pública de alcance sobre o poder 
da Autoridade Portuária. Pode o 
enxeñeiro diretor do Porto, Luís 

Lara, autorizar co seu nome, sen 
o aval de nengun orgao executivo 
un proxecto que vai condicionar o 
futuro desenvolvimento da cida-

de? Xan Corral, voceiro do PP no 
concello de Vigo, dera resposta a 
esta pergunta no tempo en que 
foi presidente da Autoridade Por-

Pasa á páx.ina eguinte 

contempla esta fortísima actua- Son mí~imos os casos nos qu~ o porto dialoga co resto das institucións na cidade de Vigo. Na fotografia, o presidente da Autoridade 
ción : Faino polo Rexistro Munici- Portuária, Xúlio Pedrosa, o conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, o delegado da Zona Franca, Pablo Egerique, e o alcalde de 
pal para furtar O debate pero O Vigo, Lois Castrillo, na sinatura dun protocolo . 
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Vén da páxina ar:iterior 

tuária: Vigo é o seu porto e o al
calde do porto son eu. 

Dunha parte, a administracion 
do porto non renúncia ao control 

· de espazos e edifícios .da beira
mar que son de uso público ou 
se reservan para servizos urba
nos en proxectos da corpora
ción; por outra, invade a superfí
cie de auga da ria e distáncia 
enormemente o mar dunha mi
llonária actuación de amobla
mento urbano da beiramar titu
lada Abrir Vigo ao Mar. 

A unanimidade das críticas (ás 
que se suman voces do PP)con
voca ao conselleiro de Política Te
rritorial. No Ferro! decide a pral da 
solución privada que hipoteca o 
futuro da ria; en Vigo exixe á Auto
ridade Portuária xustificar a nece
sidade do recheo o que provoca a 
irritación mal disimulada dos res
ponsábeis do porto. A Zona de 
Apoio Loxisüco de Salvaterra; na 
que están comprometidos, asegu
ra cinco veces o espazo que pre
tenden rachear na ria de Vigo pa
ra intercámbio de mercadorias. 

Vistas as experiéncias da dé-

; ESTA. SEMANA 
ANOSATERRA 

Os usos portuários a cada son obxecto de máis criticas pola falta de· participación da 
cidadania na sua determinación. Na fotografia, unha das manifestacións contra os 
controvertidos depósitos do Ferrazo en Vilagarcia. MEJUT? / Voz Noticias 

cada de ouro dos recheos, en 
tempos de Femández Albor, 
non extraña a desconfianza xe
ral sobre a administracion es
pecial dos portas e das lind~s 
de urbanas da beiramar. En Vi
veiro a ocupación do mar deu 
para un casino, un hipermerca
do, un heliporto, unha piscina e 

institutos; o avance do tormi
gón sobre o areal de Vilagarcia 
deu para toda a escala de usos 
portuários pero ainda quedou 
superficie abonda para erguer 
un McDonalds. Concello e o 
Porto portian pela razón de in
vadir o mar para vender ham
burguesas.• 

Os portos como panca caciquil do PP 
En Decembro de 1997 o Con
greso modificou a Leí de Portas 
do Estado e da Mariña Mercante 
para permitir que a Xunta nome
ase aos presidentes das Autori- · 
dades Portuárias dos cinco par
tos de interese xeral -Ferrol-San 
Cibrao , A Coruña, Vilagarcia, 
Marin e Vigo- e os respectivos 
Consellos de Administración. En 
1996 a Xunta criaba o Ente Pú
blico dos Portes de Galiza, insti
tución que xestiona os 122 par
tos que non están inclu ídos na 
lista de interese xeral do Estado. 
Partos de Galiza asumiu as 
competéncias da desaparecida 
Subdirección Xeral de Partos, 
dependente da Dirección Xeral 
de Obras Públicas da Consella
ria de Política Territorial. 

O que non herdou Portas de Ga
l iza foi o Plano de Partos que 
elaborara a Subdirección Xeral 
de Portas. Hoxe non existe nen
gun documento de planificación 
que defina a política portuária. 
Portas de Galiza tampouco ten 
capacidade para nomear ás Au
toridades Portuárias; é a Conse
llaria de Política Territorial quen o 
fai. Ainda asi, dunha banda está 

o nomeamento e da outra a de
terminación dos investimentos, 
competéncia exclusiva da Admi
nistración central. Deica o mo
mento desde a Xunta non se 
produciu unha reivindicación de 
maior capacidade de interven
ción nos portas de interese xeral, 
algo que, a xuízo do ex director 
provincial de Portas qe Ponteve
dra co PSOE, Xusto Alvarez, en
traña unha contradición, xa que a 
Xunta realiza un nomeamento 
para desenvolver unha política 
que marca do Estado. "O modelo 
é un híbrido", ironiza este técni
co, que tamén considera que "le
var o mercado á política de par
tos é unha burrada, hai que facer 
investimentos con critérios xe
rais, é léxica a proposta que fixe
ra hai un mes o presidente da 
Autoridade Portuária de Vigo , 
Xúlio Pedrosa, de procurar sinér
xias entre os partos. A sua pro
posta provocou unha polémica 
co PP porque este partido está 
máis polo libre mercado, pero 
que un porto realice un gasto 
de miles de millóns e qu~ acto 
seguido outro porto próximo 
pretenda facerlle a competéncia 
no mesmo campo no que reali-

Control popular 

zou o investimento é absurdo". 

Para este político socialista, 
"non pode haber estes enfrenta
mentos entre as Administracións 
e cómpre unha coordenación 
entre partos como o de Vigo, o 
de Marin e o de Vilagarcia; o PP 
xesfiona desde o localismo, con 
modos clientelistas". 

Álvarez considera que a centrali
zación da xestión dos portas 
atende á necesidade de realizar 
investimentos e a unha "política 
de redistribución dos ben_efícios, 
iso de exixir xestionar os partos 
que dan benef ícios é de ricos". 
Ainda así, os cinco partos de in
terese xeral que hai no naso pa
ís, e que dáquela están nas 
mans do Estado, dan beneficios. 

"Entre os modelos de xestión dos 
portas en Europa hai para todos 
os gustos -indica o ex director 
provincial de Obras Públicas en 
Pontevedra co PSOE-, desde os 
privados até os dirixidos polo Es
tado, ainda que o que predomina 
son os partos de carácter munici
pal, máis controlados polo eleito
rado que os de aqui". • 
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'Un estudo benigno do 
impacto-dun recheo remata 
por encarecer a obra' 
A incorporación de España á 
Unión Europea e as deman
das de colectivos como eco
loxistas e mariscadores, faci
litaron a introducción progre
siva dunha lexislación meio 
ambiental que protexe as 
costas das obras que inva
den o mar. Par-a proceder á 
rexeneración dunha praia, no 
caso máis simples, ou para a 
realización dun r:echeo é im
prescindíbel a apresentación 
dun estudo de impacto am
biental que valore os efectos 
positivos e negativos da in
tervención para que, poste
riormente, a Administración 
correspondente aprobe ou 
denegue a obra. 

Mália encamiñarmonos cara 
un modelo de protección 
.ambiental que evite as des
feitas que no pasado derra
maron a costa galega, ainda 
nos atopamos nunha etapa 
intermédia e resulta frecuen
te que empresas e Adminis
tracións públicas recorran a 
redactores de informes de 
impactos pouco exixentes. 
"Así atopámonos con infor
mes que cópian outros ante
riores e de repente aparece 
unha referéncia a unha ca
bra hispánica nun lugar que, 
como Galiza, carece desta 
espécie", comenta Resina 

" Acuña Castrov~ejo, bióloga e 
sócia do Centro de lnvesti
gacións Submariñas, unha 
entidade privada dedicada a 
realizar estudos sobre a 
biosfera. 

Na opinión de Rosina Acuña 
Castroviejo, "algunhas em
presas aforran no capítulo 
dos informes ambientais e 
encárganllos a, persoas sen 
preparación". "E un erro -en
gade-, os sectores implica
dos, como os ecoloxistas ou 
as Administracións, rematan 
por detectar a mala cualidade 
destes informes, que non 
contemplaban alguns afeitas 
negativos, e isto abriga a pa• 
ral isar as obras, con alto cus
to económico que supón de-

ter unha intervención coas 
máquinas en marcha". 

O ponto de vista de Rosina 
Acuña vén dado por unha 
postura obxectiva, no sentido 
de considerar o estudo de 
impacto como o instrumento 
que posteriormente permitirá 
á Administración avaliar a 
oportunidade ou non de 
aprobar a intervención qué é 
obxecto de estudo. "Un estu
do ben feito, reflectirá todos 
os efeitos negativos e os po
sitivos, asi como as medidas 
correctoras a aplicar durante 
e despois da obra", explica 
Acuña Castroviejo. 

O recheo do Areal, 
en Vig.o. 

O anúncio realizado pala Au
toridade Portuária de Vigo de 
facer un recheo na zona do 
Areal atopou unha forte res
posta social nesa cida9e. Am
plos sectores da direita e a 
esquerda coincidiron en des
botar unha obra que pretendia 
ocupar outros 200.000 metros 
cadrados para uns usos sen 
determinar. 

A investigadora do CIS, Ro
sina Acuña, non entra a con
siderar os efeitos da obra, 
pero prevén sobre o impacto 
que. poderia operar sobre a 
dinámica das correntes lita
rais. "Nunha ria como a de 
Vigo, cos fangos provocados 
polos resíduos do mexillón e 
os vertidos urbanos e cunha 
capacidade de rexeneración 
das correntes moi mermada 
por recheos anteriores, nun-· 
ha nova obra poderia ser ne
fasta", afirma a bióloga. Ro
s in a Acuña Castroviejo en 
princípio maniféstase contra 
os recheos, ainda que sexa 
en zonas portuárias, por isa 
manifesta que "o de ampliar 
é o de sempre, logo hai ero
sións e colmatacións e a ria 
de Vigo está ao límite, por 
iso hai que xustificar os be
nefícios que os recheos van 
traer".• 

contra o priviléxio na administración dos portas 
O voceiro do PP no Concello de Vigo, Xan Corral, 
expresouno ás claras cando era presidente da 
Autoridade Portuária, na véspera mesmo de ser 
sinalado por Fraga como candidato á Alcaldía: "a 
cidade é o o porto e o alcalde do porto son eu". 

Pre-democrático e raramento sinceiro, Corral 
sentíase exaltado, coma moitos dos seus 
ántecesores na presidéncia do porto, polo enorme 
poder de quen ten nunha man a faca dun cargo de 
designación direita e na outra o queixo dun estado 
de excepción urbanístico no que era posíbel 
macizar, construir en altura, cob ar impostas 
particulares, afectar de por vida vias e obras de alto 
interese civil e producir novo solo urbano no centro 
da urbe por un procedimento que parece inventado 
por Rañolas: aterrar o mar. 

Só dende .esta perspectiva do priviléxio e poder da 

administración especial dos portas, enquistados 
coma un ancien régime nos concellos democráticos, 
se pode comprender que os resportsábeis do porto 
de Vigo tenten disfrazar nun Plano de Usos de rango 
menor unha invasión do mar de 200.000 metros n6 
centro da cidade. 

O conselleiro de Política Territorial non pode senón 
criticar a trampa, reclamar respeito democrático para 
o Concello e exixir ao presidente da Autoridade 
Portuária que xustifique, se pode, a necesidade de 
recortar ainda máis a lámina irrepetíbel do mar 
interior. 

Ao tempo, o representante de Política Territorial 
resolve en Ferrol (un dos cinco partos declarados polo 
Estado de interés general, isto é español) que a planta 
regasificadora se instale sobre un recheo dentro da ria, 
un critério que benefícia o interese privado fronte á 

opción racional, defendida polo presidente destituido, 
de levala ao porto exterior. 

A cidadania prémia a intervención decidida do Alcalde de 
Vigo en d~fensa da beiramar e contra a paranoia dos 
recheos. E unha excelente notícia que o control 
democrático exclua por fin o priviléxio do corazón das 
cidades marítimas. Que o voto do Govemo Autonómico 
na dirección dos partos administrados por Madrid se use 
en contra do critério dos concellos para favorecer 
compromisos clientelares é pésimo para o País. Claro que 
o conselleiro Guiña recusara hai pouco con extraño 
alporizamento unha proposta de ordenar 
complementariamente os usos dos partos do Sul. Un 
arreguizo nada legalista: o Cónselleiro avisa, como xa fixo 
outras veces, que o importante para o seu departamento 
non é o 9rdenamento territorial senón os compromisos do 
PP cos grupos de poder de cada porto.• . 

ANOSA TERRA 
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4 GAL IZA 
O governo intenta abrigar á. Cortizo, através da Mesa do parlamento, a entregar as facturas denunciadas 

~ PAULA CASTRO -

O pasado ·Luns 5 de Marzo, o 
novo presidente da .CEG, Antó
nio Fontenla, denunciaba a de
saparición de documentos con-, 
tábeis e adiantaba que poria o 
caso en mans da xustiza. Entre
mentres, no Parlamento, o BNG 
demandaba do governo unha 
investigación en firme para co
ñecer o destino dos cartos de
saparecidos. O PSOE sumába
se a esta petición, pero engadia 
nove pontos a cumprir polo go
verno para garantir a limpeza 

• das pescudas. O PP, facendo 
uso da sua maioria parlamentar, 
negábase a pór en marcha a in
vestigación e acusaba a Xesus 
Vega, Camilo Nogueira e Miguel 
Cortizo de provocar a alarma 
social coas suas denúncias. 

António Fontenla, recén eleito novo Presidente da CEG. 

O caso do presunto fraude co
metido no seo da Confederación 
de Empresários durante os anos · 
de mandato de António Ramilo, 
váise complicando a medida que 
pasa o tempo. A nova dirección 
da patronal, presidida por Antó
nio Fontenla, denunciaba a de
saparición de documentos contá
beis que terian servido para pro
bar o destino das subvencións e 
anunciaba a sua intención de le
var o caso nos xulgados. 

Para o deputado do BNG, Xesus 
Vega, a desaparición destes do
cumentos, alén de incrementar 
as sospeitas de fraude teria ca
rácter case probatório. O parla-· 
mentário nacionalista acusaba~ 
ao governo de ter adiado toda 
responsabilidade- e de n-on ter 
pasto en marcha unha investiga-· 
ción críbel que permitira descobrir 

o uso que se lle deu aos cartas. 

Cos novas indícios aparecidos, 
Vega recorria ao próprio parlamen
to para que fose esta institución a 
que se encarregara de pór en mar
cha a investigación e aseguraba 
que "se se demonstra que Ramilo 
actuou de xeito delitivo, Fraga teria 
que dimitir imediatamente". 

Garantir a limpe:za 

Os socialistas sumábanse á de
manda do BNG, ,pero incluian no
ve requisitos prévios destinados a 
garantir a limpeza do proceso. Mi
guel Cortizo .sin-alaba como priori
tário que se intérviSE! a documen-

. tación da- CEG para evitar novas 
desaparicións. O deputado $Ocia
l ista advertia ademais, que pala 
estreita relación da Xunta de Gali
za con este caso, todas as factu-

As centrais ·sindicais ·-: 

ras e demais probas relacionadas 
co presuñto fraude deberian ser 
enviadas ao Congreso dos Depu
tados, para que fose a administra
ción central a encarregada de le
v~r a cabo a investigación. 

Cortizo demandou tamén a revi
sión da normativa para "a verifi
cación e uso correcto" das sub
vencións. Neste sentido, desde 
o próprió governo asegurárase 
que o contr.ol sobre estas axu
das fara "modélico". Sen embar
go, á vista dos feitos "demóns
trase que eses controis non fun
cionan"; afirmaba Cortizo. 

O deputado do PSdG-PSOE, su
mando ás prob.as xa apresenta
das na cámara novos documen
.tos, . pedia tamén a investigación 
específica dos fundos destinados 
á CEG polas consellarias de Xus-

c_onfian ne> '~la.nte ded_iC.logo' .de .Fontenla 
A e~colla de- António Fon.t~~la ~ Fe-~nando A_cufía, é~p~r~- que a 
com€> nov.o pr~sidente.da Confe- , .- nova etap? _e.si~~ c;:arªct.erizada 
deración d€1 .Ernpresários de q~-, __ por, un ~~itamén1q .-desa·_organi-
1 iza (CEG} me.r~ceu .xa_ unhp , _ zac;:iqn aos jri~~_r:e,9es - do empresa
resp9~ta por parte qos sindica: ; .rfado ,do país., .'.'.Espero qu.e o no-
tos rnaioritários. As centrais con- va presidente cámbie as formas · 
fían en que a nova etapa rache do labor empre_sárial e teña máis 
o illamento voluntário no que o presente a sociedade galega." 
anterior dirixente, António Rami
lo, mantiña esta organización. O máximo respórís'á&e·I da Unión 

Xeral de Traballadores (UXT), 
Os respopsábeis , sindicais das Xesus Mq~guem, consid~era que 
centrais máis impórtantes CÓÍn" - ' o papel da. GEG é menor no «:ion-
cidiron en resaltar a necesidade texto negociador actual. "Os em-
de que se dea un diálogo máís presários galegas a penas teñen 
fluído entre o empresariado e os poder decisório. Viuse na nego-
representantes dos traballadc:>- ciación da reforma laboral que 
res. Todos eles destacaron o eles están . alleos aos foros nos 
"talante de c'omprensión" de que se deseña o naso futuro." 
Fontenla e expresaron a sua 
confianza en que a CEG deixe 
de comportarse como portavoz 
governamental, tal e como pa
saba na etapa anterior. 

O secretário x~rGtl. qa Conf.@qera- _ 
ción lntersindical Galega (CIG), 

Xoán Maria Castro, secretário 
xeral de Comisións Obreiras, re
saltou a necesidade de que 
Fontenla poida atender con ga
rantías as demandas da socie
dade .p,an:\ ,que poña fjn ás sos
peitas sobre a xestión de Rami-

lo. "Sei que se consegue- resol
,ver o_s problemas que xurdiron, 
poderá darlle á CEG unha car~ 
.ben diferente da actual. 

A polémica das subvencións 

Os tres responsábeis tamén se re
feríron ao sistema de subvencións 
.públicas ~ara €ursas de .forma
.ción,' suposta-orixe do desaxuste 
-financeiro da- CEG, segundo o 
próprio António Fontenla, que utili
zan tamén os sindicatos. Todos 
eles negaron que ese modelo pro
voque problemas de xestión. .. . 

Castro, de Comisións, explicou 
que nunca poderá darse unha si
tuación parecida na sua central 
porque non existe posibilidade re
al de manipular eses fundos. "Nós 
somos intermediários entre a ad
ministración que as outorga e os 
traballadores que as reciben. · 
Eses cartas son s.amé\d.O?i. e?9~.L{~
pulosamente utilizados para os 

tiza e Educación. Segundo Corti
zo, ambos departamentos desti
naron tamén subvencións á patro
nal destinadas a cursos de forma
ción (FORCEM) que non se ~m
partiron. Os socialistas incluían ta
mén entre eses requisitos que o 
governo dera canta no parlamen
to das notificacións e as datas de 
concesión das axudas proceden
tes do Fundo Social Europeu. 

Estado de confusión 

O PP aplicou a sua maioria ab
soluta para impedir que se abri
se unha investigación en firme 
como a que demandaban desde 
os grupos da oposición. O depu
tado popular, Manuel Ruiz Rivas 
xustificaba a negativa do seu 
grupo argüindo que o governo 
xa está tentando de aclarar o 
acorrido na CEG e que non se 
lle pode acusar de "pasividade". 

Para o PP é fundamental que se 
diferéncie entre a actuación da 
Xunta e a actuación da CEG, que 
se clarifiquen e distingan os usos 
dos cartas públicos e que non se 
relacione a actividade do presi
dente da Xunta coas diversas de
claracións de apoio feitas públicas 
no seu-dia por António Ramilo. 

Ruiz Rivas acusaba ademais de 
irresponsabilidade política a Mi
guel Cortizo, por ser un "asíduo 
das denúncias", a Xesus Vega, 
por cuestionar a actividade de 
todas as confederacións empre
sariais que funcionan no país e 
a Camilo Nogueira por "antipa
triota", ao pór atrancos desde o 
parlamento europeu para que 
se destinen axudas a obras co
mo o "encaro do Úmia".+ 

seus fins. En Comisións nunca 
irnos ter. problemas nese sentido." 

O secretário xeral de UXT máni
festou ·o seu descontento co.n 
"manobras interesadas para 
ocultar a verdade" respecto a 
este tema. Desde o seu ponto 
de vista, os cursos de formación 
non teñen ,nada a ver cos pro
blemas de xestión. "En Galiza 
hai 6Ó entidades que ingresan 
cartos públicos con este cometi
do. A CEG ten un problema que 
debe resolver internamente. Os 
sindicatos n.on teñen nengunha 
relación con .este asunto." 

Fernando Acuña destacou que 
na CIG nunca houbo anomalías 
nos cursos e resaltou que esta 

·central nunca se vai atopar nesa 
mesma relación. "O problema 
non son as subvencións, que ta~ 
mén teñen concellos ou aso-
Si.~9ÍQJ15i 1.qjy~~~ª~u?. : F!!f?§~l9~.A 
ter claro cal e o seu comet1cfo." + 

: A Xunta seguiu 
: concedendo 
: axudas á CEG 

.cando xa .se . 
denuné-iaran as 
irregularidades 

A Confederación de Empre
sários de Galiza (CEG) 
seguiu recebendo axudas 
procedentes de distintas 
institucións dependentes da 
Xunta logo de facerse públi
cas as primeiras denúncias 
de irregularidades. Así 
consta, cando menos, na 
documentación que desde a 
própria CEG lle 
proporcionaron ao deputa
do socialista Miguel Cortizo. 

O pasado mes de Xuño xa 
se denunciara o buraco fi
nanceiro existente nas con
tas da CEG. Sen embargo, 
no mes de Setembro, o 
IGAPE ingresou na canta 
bancária da patronal 80 mi
llóns de pesetas. Esa mes
ma institución volveu ingre
sar a mes de Nt>vembro ou
tros 72 millóns. 

O 11 de Novembro, cando 
xa se anunciara a dimisión 
de Ramilo, o próprio Conse
llo da Xunta aprobaba reali
zar un ingreso de 11 millóns 
de pesetas na sua contado 
Banco Pastor. O próprio 
INEM facia, á sua vez, un in
greso de 29 millóns de 
pesetas no mes de Decem
bro. "Para tapar buracos?" 
perguntábase Cortizo. 

O deputado socialista amosa
ba ao parlamento documentos 
através dos que se demanda
ban da administración 
cantidades que oscilan entre o 
1,5 e os 8 millóns de pesetas 
xustificados exclusivamente 
como gastos e coa sinatura 
do secretário xeral da CEG co
mo único certificado. 

Requisamento 
de información ., 

r 

O conselleiro de P.residéncia, 
Xaime Pita, enviaba un escri
to á Mesa do parlamento pa
ra que est_a requerise de Cor
tizo a entrega dos documen
tos que ven facendo 
-públicos nestas últimas se
manas. Sen embargo a Mesa 
non ten capacidade para le
var a cabo unha actuación 
semellante . 

A esta demanda Cortizo res
postaba que non entregaria 
a .documentación apresenta
da mentres desde a Xunta 
non se garantise o uso que 
se fai deles. O parlamentário 
socialista aseguraba 
ademais que "son os depu-

. ..1l9qp_s)o!i ~.u~ GontrolaP.)~Q..., , .. 
governo e non ao revés".+ 

-
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O ex alcalde .Carballeda de Avia 5 
sofre un trasacordo 

Num~rosos conflitos locais consumen? dire.ita sen que saian ao exterior _.· 

O ex alcalde de Carballeda de Ávia, Ernesto Martínez, deu 
marcha atrás da sua demisión como concelleiro, apresen
tando o Luns dia 5 un escrito ·solicitando a anulación da 
sua renúncia. Renuncia que apresentara o Venres á noite, 
cando o rexisto xa estaba pechado e poucas horas antes 
de que se.debatese a moción de censura en contra sua. A 
demisión como alcalde era a maneira coa que Saltar Pu
m·ar, presidente do partido en Ourense, _trataba de impedir 
que se consumase a moción e ·a perda da alcaldía por par
t~ do PP. Despois de toda unha tarde negociando en Sea-

O PP arde por dentro pero 
non sae fume 

, ·de cos dous concelleiros populares que se pasaran ao 
grupo misto, Baltar non conseguiu que a edil Maria do Car
mo Casas Regueiro abandonase a_ sua postura de apoiar 
a Mília para alcalde. Casas queixouse de que, despois de 
tantos meses agardando, ."veñan agora con esas". O outro 
concelleiro do PP que tiña anunciado o apoio á moción, 
Luís García, non asistiu ao pleno. Seica agarda aconteci
mentos e que se confirme o que lle prometeron. O mesmo 
Ernesto Martínez xustifica agora a sua renúncia, no escrito 
apresentado solicitando a nulidade, afirmando que o reali
zara para que non ·prosperase a moción de censura. Agora 
no PP de Ourense están enfurruñados con Ernesto Martí
nez por ese trasacordo e a sua teima en seguir como edil.• 

-0. AFONSO EIRÉ 

O PP é unha borrea de Ag~s
to. Arde por dentro e non se 
nota. Só fumega cando se ati
za polos buratos abertos po
las sucesións de Fraga e Az
nar. Pero o lume segue facen
do dentro o seu traballo lento 
sen que saia, na maioria dos 
casos, ao exterior. En Carba
llo, en Nigrán, na Corufia, O 
Vicedo, Xinzo, Carballeda de 
Ávia, Ponteareas, Pontevedra, 
Vilagarcia, Compostela, Vigo ... 

No xogo do fume-fume os rapa
ces corren dun círculo para outro, 
perguntando se hai fume ou se 
hai fume. Así anda Guiña Crespo 
en Vigo. Henrique López Veiga, 
ao que tentan promocionar para 
alcalde traéndoo desde a sua es
tad ia de alto funcionário da UE, 
criticou que o proxectado Pazo de 
Congresos, a construir en Casa 
Mar, con todo o apoio e benzóns 
da Xunta, lle fose sacar terreas á 
actividade portuária. Foi coma un · 
tiro de saida nunha carreira de.de
claracións contraditórias. 

Os armadores tamén criticaron 
o proxecto, os consignatários 
demandan máis recheos na ria, 
igual que os promotores de par
tos deportivos. O Porto de Vigo 
apresenta un Plano -de Usos 
cheo de erras e contradicións 
cos planos aprobados anterior
mente polo concello , a mesma 
autoridade portuária e a Xunta. 

Guiña Crespo chama ao presi
dente da autoridade portuária, 
Xulio Pedrosa, a Compostela e 
dalle unha semana para negociar 
co alcalde, Pérez Castrillo. O vo
ceiro popular no concello, Xoan 
Corral , posiciónase e vota en 
contra de proxetos apresentados 
e aprobados polo PP cando tiña 
a alcaldía. Os concelleiros revé
lanse contra Corral. O presidente 
do PP local, Pablo Egerique, de
sautorízao publicamente. Maite 
Fernández déixase ver polos sa
raos con novo Jook e Xusto Alva
riño apreséntase como candidato 
á presidéncia da CEG ollando ta
mén cara a alcaldia. 

Polos mesmos dlas, Horácio Gó- · 
mez, número dous da lista popu
lar viguesa e vicepresidente da . 
Deputación 'afirma que abando
na a política porque el non foi 
nas listas do PP para estar na 
oposición. As promesas de facer 
un novo estádio. para o Celta 
non se cumpr~ron. Vaise como . 
chegou, sen enteirarse de nada. " 

O sustituto de H. Gómez na De
putación debe ser o concelleiro 
do PP en Nigrán, Xdsé Villar, ao 
que lle abriron un expediente de 
expulsión por ter pactado co 
PSdG-PSOE un · governo con
xunto. Antes, o PP xa optara por 
Villar fronte a Avelino Fernán
dez., que se apresentou como 
independente. Agora van darlle 
"unha aportunidade a Villar na 
Deputación", segundo afirmou o 
secretario xeral, -Xosé Pa~mou. 1 

~ '<"• t ... - f • ,-J ~ r·~ '~ .. ·\:'t.··~ '•~ 

O e.x alcalde do. Vicedo, Prado Vinapol, o dia que tivo que dei.xar o cargo. O PP estuda 
readmitir no partido aos concelleiros que o apoiaban. X. MARRA 

Cheira a chamusco 

Non andan mellor as causas no 
Ferro! entre as distintas fac
cións enfrontadas que, ade
mais, defenden intereses eco
nómicos diferentes, tendo Guiña 
Crespo que substituir ao res
ponsábel do porto por oporse 
aos proxectos da Xunta. Entre 
Juan Blanco, Ramón Cenalmor, 
Sara Dobarro ... , anda a sombra 
de Romai Beccaria que está 
purgando o intento de realizar . 
pola sua canta o relevo de Fra
ga, situando a Mariano Rajoi de 
vicepresidente plenipotenciário 
até os próximos comícios. 

durante seis anos por prevarica
ción. Unha parte do .PP local 
opónse e no Antroido aparece
ron coplas referentes á vida de 
Vila na capital de Ourense. 

En Vilagarcia non se sabe se o 
PP anda á repesca da xente de 
Rivera Mallo, se son os narcos 
os que andan encerellando ou 
se segue a loita interna entre os 
distintos intereses da direita. Pe
ro, semana tras semana, hai 
marexada a forte marusia. 

En Pontevedra só saben qu_e 
non ·lles vale Pedrosa e . come- . · 
zaron a cürricaina ña procura -
de substituto coma en Vigo .. E 
tamén en Compostela, onde 
Dositeo Rodríguez, que ia para 
alcalde, desapareceu sumido 
na oposición. · Barros ·no Porriño 
laméntase da perda de peso, 
político, por suposto, mentres o 
seu tenante de alcalde, Gonzálo 
Ordoñez, o critica abertamente. 
César Mera~ na' Cañiza, está 
pendente duri suplicatório para 

Fraga .apreséntase ás próximas eleicións 
' ,, 

para preparar a suces1on 
Manuel Fraga non comparece ás eleicións lexislativas 
galegas do vindeiro 21 de Outubro para governar o paí~, 
a xulgar polas suas palabras. Fraga asegurou que a 
principal actividade que desenvolvel'á, se gaña os 
comícios, será arrranxar a sucesión para designar a un 
candidato que o substitua á frente do Partido Popular na 
Galiza. "Dedicarei unha boa parte do meu tempo a iso", 
advertiu Fraga, en referéncia á sucesión.- O sistema · 
anunciado para a designación será "observando moi ben 
quen poden ser, intentar poñelos de acordo e non 
abrindo a cuestión antes de tempo".+ 

f errolterra, pro~gonista 
do-Dia da Clase Obreira Galega 
As centrais sindicais celebran en Ferrol e Fene o Dia 
da Clase Obreira Gal~ga, o 1 O de Marzo. Esta é a data 
de comemoración da marte de Daniel Niebla e Amador 
Rei, traballadores de Astano, a mans da policia, duran
te a folga de 1972. A CIG convocou diferentes mobili
zacións nas cidades galegas en contra da precariedade 
laboral, co .gallo do 1 O de Marzo. Ese mesmo dia, o sin
dicato nacionalista organiza unha manifestación, que 
sairá da Avenida de Esteiro ás 11.30. Ao final lerase un 
comunicado diante do monumento da Ponte das Pias. 
Comisións Obreiras organiza outra manifestación, que 
sae ás 12.30 do Cantón de Molins. Despois está pre
visto un xantar no que se entregan os prémios desta 
organización. A UGT participará nestes actos, ainda 
que o seu secretário xeral, Xesus Mosquera, lembrou 
que para o seu sindicato é o 1 de Maio o único dia real
mente representativo. O concello de Fene inaugurará un
ha rua adicada aos dous _operários martas hai 29 anos.+ 

O PP aproba axudas para Castela -
que nega á Galiza . 
.O temporal non til(o os mesmos efeito~ na Galiza que eñ ,_ 
Castela. Nesta· última rexión a principal consecuéncia da 
adversa climatoloxia deste inverno foi que o Congreso 

· 'aprobou unha resolución, cos votos do PP, para instar ao 
Governo central a actuar con urxéncia nas localidades de · 

- Ciudad~Rodrigo··e Benavente para paliar os danos . 
· ·ocasionados poi(} temporal. Tras· (luas iniciativas 
... similares, levadas ao co·ngreso ·polo-BNG e polo PSOE., o · 

PP denegou instar ao Governo amigo para pór en marcha 
medidas semellantes na Galiza. Por suposto, os danos 
ocasionados polo temporal foron moi superiores na 
Galiza que en Castela-León. • 

I •• • - -. , 

Mentres Romai pena, Guiña, co
mo a rella fariñeira, vaille carco
me ndo os apoios municipais, 
dántlolle gran aos alcaldes. Pero 
os intereses son os intereses e, 
en Carballó, que" ano tras ano 
mudan e se intercámbian na ofi
cialidade do PP, a direita queda 
en minoría apartando a dous con
celleires do governo por votar en 
contra· da instalación dunha área 
·comercial promovida. por E:roski. 

No Vicedo, despois da marcha 
do lonxevo alcalde Prado Villa
poi, o secretário provinci~I do 
PP, X. lravedra, ofereceulle a to
do o grupo escindido a entrada 
outravolta no partido, mentres 
unha parte do PP se opón. 

ser xulgado. Na Garda, Alonso 
Riego, co apoio de IU, e·stá a fa
cer o que non fdi quen de reali
zar no Porriño coa oposición de 
parte dos seus. 

': Fraga apresel1'ta. ér Vázquez Sandes cómo 
candidato non consensuado a Valedor 

Tamén en Xinzo anda o PP ·na 
repesca. Afirmase que queren. 
que, dentro de tres anos se vol
te a apresentar Isaac Vila, ex al
cald~ separado do seu ·cárrego 
.') 11- I ' - f._.! {J') : .1 i ;..,,.. t: '~ 1..-J J 1 

Mentres tanto, fálase da suce
sión de Fraga, de Aznar e das 
listas para as autonómicas. Os 
grupos dentro do PP aumentan. 
Uns para situarse. Outros para 
levar a cabo a sua política. Al
guns para pagar favores contraí
dos. Palmou anda de policia bó, 
Guiña sitúase no círculo, e Fra
ga de padriño. • 
: ,.. 1 "._1 .. "' <:.., ~." .J,\\'"',,1"1"~•' ... -

O PP vai apresentar como candidato .a Valedor ao xurista 
Xosé Ramón Vázquez Sandes en substoitución de Xosé · 
Cora, que conclue o seu mandado. A decisión do PP pres
cinde da opinión da oposición, algo que imposibilita a elei
ción de Sandes porque o Partido Popular non canta cos 
dous tércios dos votos do Parlamento necesários para elixir 
a un candidato. Agora, o PP poderia tentar un acorde con 
nacionalistas ou con socialistas, ou con ambos grupos, pa
ra designar a dous vicevaledores, deste xeito trataria de 
conquerir apoios para que Vázquez Sandes resulte eleito.• 

. . )': -
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OPtNIÓN 

A CAUSA DAS MULHERES, 
A CAUSA DA E.SQUERDA 

P ASSARAM SÉCULOS E SÉCULOS até a con
dic;:ao da mulher ser assumida como urna 
questao política. 

Sem dúvida que sempre se verificaram al
guns sinais atentos a discriminac;:ao femi
nina. De matizes diversos, a maior parte, 
compassivos face a tao ingrata natureza, 
outros objectivando já no social a causa 
da "Causa das Mulheres". Protestos isola
dos sem 9utro · eco que nao fosse a sua 
própria marginalidade face a urna socie
dade dassista e patriarcal, cujas estrutu
ras institucionais e simbólicas implicam a 
diferern;a sexual como discrirninac;:ao, o 
sexismo como fundamento ideológico, 
moldando o universo e a visao sobre o 
universo. 

Nese contexto, o homem colocou-se como 
ser da cúltura, fazendo-se e fazendo o mun
do. A mulher foi situada na ordem da na tu
.reza, considerada imutável -:-daf o "eterno 
feminino" -até a Idade Moderna a desco
brir como domável, manipulável, domina
da pela racionalidade masculina. O homem 
definiu-se como anímal político. A m1:1lher 
como um animal, lim pouco deficiente, frá
gil pelo carpo e pelo entendimento. . · 

O facto político, cultural da discriminac;:ao 
da mulher foi tr·ansformado, durante a 
ma~or parte da vida da humanidade, em da
do natural. A sua opressao naturalizada, 
portanto, totalmente invisível como tal. A 
desigualdade de sexo --como outtas, de urna 
forma mais profunda do que outras- inscre
veu-se na objectividade das estruturas so
dais e na subjectividade das estruturas 
mentais. Legitimando-se e reproduzindp a 
ordem política e social. 

É no quadro dos movimentos populares 
que a condic;:ao feminina comec;:a a ser re
conhecida como urna questao política. A 
Revoluc;:ao Francesa, as revoltas contra o 
absolutismo, as lutas liberais, o movimen
to operário, vao ampli.ando, sucessiva
mente, a perspectiva sobre a situac;:ao das 
mulheres, consciencializando-se e 
consciencializando-a como problemática. 
O pensamento· socialista, do utópico ao 
científico, aprofunda á análise sobre a 
metade feminina da humaiüdade. "O grau 
de emancipac;:aó :da muller é a medida na- · 
tural da 'einancipac;:~o ern 'geral" ousa .afir.: : 
mar Fourie'r, socialistá ut:ópico: 

Péla ' prime ira vez, · a evidenCia. A con~lc;:aó'· · 
feminina nao é somente mais urna questao 
política. Constituí, antes, urna mati-iz d_e· 
análise do soeial. '<" 

É nesta Ha<;ii\:ap revoll!c_ionária da ~es-~ 
querda mod~rna que s·e reconhece a causa 
da mulher. E nos rnovirnentos de massas, 
no movimeato operário e nos movimen
tos específicos das mulheres, que esta 
_causa se· assui:ne retrolucionária e essen
~i'ai a rh9Juc;:a~-:· c~'~ó~i_mfutos femtni~-, 
tas do iníci'o" do sécole 1 e dos anos 70, 
identificados pelo" protagonismo social e 
político das mulheres, copstituirao urn 
dos movimentos sociais mais mareantes 
do século. 

A produ\:ao teórica e a praxis pela causa 
das mulheres inserem-se histórica e cuH:u
ralmente no campo do socialismo. Gene
alogia dá esquerda contemporanea, na · 
qual se trac;am· e se conquistam os direitos 
das mulherés. O que nao significa que a 
esquerda tenha estado e esteja isenta de 
sexismo. 

HELENA NEVES 

Basta analisar a actual estrutura de poder 
dos partidos de esquerda. Mas nao só. Mais 
significativo é o discurso que se pretende pe
las mullieres. Um clis-

A segregac;:ao residual na esquerd;;¡ é tanto 
rnais grave quanto escapa a percepc;:ao, 
desconhece-se como tal. A longa família-

e.ursa marcado ainda 
pela segregac;ao. Quer 
na medida em que ob
jecti~a como "lado a la
do", o que secularmen
te foi "estar atrás", o 
que é aind~ vivenciado 
em graus desnivelados. 
Quer na medida em 
que, tradicionalmente, 
nao insere no projecto 
político, o íntimo, o 
privado, o subjectivo 
que é, por esséncia, po
fítico e singularmente 
muito mais na questao 
feminina do que em 
qualquer outra. O pri-
vado, esse privado que 
secularmente consti-

-'A longa 
familiaridad e 

com a discriminac;ao 
tete familiaridades 

perversas e incoerentes 
com os projectos 

políticos" 

ridade com a discrimi
nac;:ao tece familiari
dades perversas e in
coerentes com os pro
jectos políticos. Sécu
las e séculas de domí
nio classista, patriar
cal corporizam urna 
trnd ic;:ao inserí ta nos 
corpos, nas mentes, no 
corac;:ao, produziram 
um inconsciente an
drocéntrico em ho
mens e rnulheres de 
todas as classes e cul
turas, mesmo as rnais 
revolucionárias. Este 
plano de vulnerabili
dade da esquerda pres
sup6e, exige um com
ba-te, no próprio inte-

fior, o questi~·mamento crítico das nossa~ 
' práticas e representa~oes, dos preconcei-

tuiu o espac;:o his~órico, cultural e po~ítico 
das mulheres, é ex~h1.ído'. da~ '"qµestoes 
prioritár.iqs", s~mpre acliado P~ª- depois do 
amjmha, como se a dialéctica de luta revolu
cfonária fosse um~ .bat;:i.ta a cort¡:¡r_· em fatias . .. 

tos e conceitos. • · · 

.. ... . .- ' J ~ .· ; . . ': ..J •• : • 

~ELENA N}l~ é Presidenta de UMAR, (Portugal) 
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TÍTULO 
XEsús P1sóN 

1: Peza para matadoiro, dou act re , 
público profisional e p licía. 

2: ~mposíbel. 

1: Na Coruña ' imposíb l. 

2: Por fin. 

1: Levamos a xente para o matadoiro e 
actuamos alí. 

2: ¿Pensas que irá? 

1: É público profisional. 

2: Por iso merece o mellar trato. 

1: Ao final da función repartiremos 
caramelos. 

2: ¿Nós? 

1: Unha azafata. 

2: Mellar un pallasa. 

1: Eu sei dun. 

2: ¿Cherna, o naso mestre? 

1: Pillabán. 

2: Animal. 

1: ¿E a obra? 

1: Non hai obra. 

2: Non a escribiu. 

l: Deixou unha nota. 

2: Le. 

.l: Matad e o pallasa e libraredes o teatro 
dun inimigo. 

2: ¿Paréceche pouca obra? 
1 

1: Obra de calidade. 
• i•t I 

2: Calidade. 

,1: ¿Entón está~ disposto? 

z: Todo polo teatr9. 

1: Matadoiro. 

2: Dous actor~s. 

2: A relamberse. 

1: ¿E a policía? 

2: En Filoloxía. 

XESUS PISON é autor teatral 
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Non tiveron en canta as senténcias que desestimaban as denúncias da consellaria de Família 

O PP mantén as suas acusacións contra Benposta 
mália a investigación demonstrar o contrário 
~ PAULA CASTRO 

As conclusións da Comisión 
de Investigación criada no 
parlamento non permiten 
soster as acusacións de 
maus tratos, nen de acollida 
ilegal de nenos en Benposta. 
As senténcias xudiciais emi
tidas demonstran tamén que 
os feítos denunciados non se 
sustentan. Sen embargo, o di
tame aprobado polo PP man
tén as sospeitas da existén
cia de irregularidades en am
bos casos e exculpa á Xunta 
de toda posíbel persecución 
contra da institución por obs
taculizar os seus proxectos. 

A comisión criada no parla
mento para investigar as de
núncias vertidas contra Ben
posta e o posíbel interese da 
Xunta por desprestixiar a esta 
institución, non deu os froitos 
esperados. Os grupos de opo
sición denunciaron que o PP 
impediu que se visitaran as 
instalacións, que comparece
ran por segunda vez implica
dos, como a conselleira de Fa
mília, Manuela Besteiro, para 
explicar as contradicións das 
suas declaracións, ou que de
clararan as nais dos nenos su
postamente maltratados. Non 
se achegaron documentos soli
citados a persoas e institucións 
non oficiais nen á administra
ción galega, non se analisou o 
proxecto educativo de Benpos
ta e nen sequer quixo declarar 
Marisa D'Abuisson de Martí 
nez, promotora das acusacións 
de maus tratws. 

A estas deficiéncias na investi
gación engádese que o ditame 
aprobado polo PP non tivo en 
canta nen as senténcias xudi
ciais, que desminten as acusa
cións de maus tratos e de aco-
11 id a ilegal de nenas, nen as 
declaracións feitas pola Subde
legación do Governo e o minis
tério do Interior, que acreditan 
que os nenas acollidos tiñan vi
sados tipo D. O ditame nen se
quer recolle que, na sua decla
ración, o conselleiro de Sani
dade fixo un relatório do segui
m e nto sanitário dos nenas 
através do que se conclue que 
non existiron maus tratos. 

Pola contra, as conclusións ofi
ciais baséanse nas acusacións 
de Marisa D'Abuisson de Martí
nez e da coordenadora do pro
grama "Preescolar na casa", 
Ermitas Fernández, que foron 
quen insinuaron a existéncia de 
maus tratos. O ditame subliña 
especialrpente o informe elabo
rad o polos responsábeis da 
fundación holandesa Bernard 
van Leer , xunto con Ermitas 
Fernández, tras dunha visita de 
cinco horas a Benposta. Un in
forme que cuestiona o prox.ecto 

Os grupos da oposición demandan o restabelecemento do prestixio da Cidode dos Muchachos frente éi postura do PP. Na fotografia, 
manifestación, en Ourense, a favor de Benposta en Xullo de 2000. A.N.T. 

educativo da institución e que 
ratifica a existéncia de maus 
tratos físicos. 

A principal eiva do modelo 
educativo aplicado en Benpos
ta parece ser, segundo o infor
me, que os nenas participan en 
asembleas e que o obxectivo é 
convertelos en líderes. O dita
me sinala que "se con iso se 
entende que hai que formar e 
educar integralmente aos me
nores para que un dia poidan 
ser útiles nas suas respeitivas 
pátrias ... é comprensíbel e de
sexábel. Se se interpreta que 
teñen que ser artífices e partí
cipes de revolucións, xa sexan 
políticas ou sociais, haberia 
que entender que entón se es
tá facendo un adoutrinamento 
que pode chegar a ser censu- · 
rábel". 

Ourense Novo Milénio 
~ 

O ditame nega ·tamén a existén
cia dunha campaña persecutó
ria por parte da Xunta e de cal
que r posíbel relación entre as 
acusacións que se foron facen
do públicas contra Benpo$ta e o 
proxecto "Ourense cara o novo 
milénio". Pola contra, sublíñase 
que o "apoio aos menores de 
Benposta e a defensa dos cida
dáns de Ourense non son as
pectos incompatíbeis" e que "a 
mellara das instalacións deporti
vas" que se pretenden construir 
a carón da institución "pode e 
debe ser positiva". 

Sen embargo, · para BNG, 
PSOE e grupo mixto o "casual" 
comezo dunha campaña difa
. matória contra Ben posta coin -
cid indo coa oposición desta 
institución a un proxecto da 
Xunta permite concluir que cer-

tamente existiu unha relación 
causa-efecto. 

No seu relatório dos feitos, os 
tres grupos da oposición coinci
dian en sinalar a orixe do confli
to no proxecto "Ourense cara ao 
novo milénio". Un plano que 
prevé a construción dun com
plexo, situado onde hoxe se ubi
ca o campo de futbol do Cauto, 
que inclui~ia 'tm edifício adminis
trativo, vivencias de protección 
pública, un aparcadoiro soterra
do e a construcción dunha zona 
verde e praza pública, para o 
que non se destinou ainda nen
gunha partida orzamentária. 

O primeiro paso para pór en 

ministrativa prévia, a Xunta op
ta por apresentar unha denún
cia perante o fiscal do Tribunal 
Superi·or de Xustiza". 

Os improcedentes comporta
mentos da administración, que 
deriva as denúncias directa
mente aos tribunais, ou o cues
tionamento do modelo educati
vo de Benposta por parte dun
ha fundación holandesa , sen 
que antes existise crítica algun
ha por parte dos inspectores de 
Educación da Xunta, son tamén 
elementos que, para a oposi
ción parlamentar, poñen en evi
déncia o interese por despresti
xiar á institución. 

marcha ese proxecto abrigaba a O deputado do PP, Roberto 
transladar o campo de futbol do Castro, alegou en todo momen-
Couto aos terreas que a Xunta to que a Xunta se movera en 
ten en Benposta-Seixalbo. Uns defensa dos intereses dos me-
terreos que foran vendidos polo nores de Benposta. Segundo o 
Padre Silva por 80 millóns de deputado socialista, Ismael Re-
peset¡;¡s cunha claustJla ñot.?ri?I ~-~ .go., se es_as folar:i reafmente as 
que· comprometia .á administra- · motivacióris da Xunta "non es
ción a adicalos a construir vi .. · catimaria recursos públicos para 

· vendas sociais. ·· ... - _ - ós menores deste paí$ na vez 
' · de· gastalos en publicidade e 

Ao longo do ano 1999 Benposta propaganda". 
leva a cabo unha campaña de 
sensibilización social, -solicitan- Xosé Manuel Pazos, portavoz 
do apoios, .~xplicando os incur:n- do grupo mixto, ia máis alá e 
primentos ·da Xunta •. · ~.clar.arido . · aseguraba que, alén das irr~gu
que non tora a~,V~r'titjo r1er;i n~: · . laridades mencionadas houbo 
gociado nengun·-.cámbiq ~e · opQ''.. .. : unha clara "manipulación. dos 
ñéndose á cónstrudón , do· está- nenos de Ben posta" para des-
dio por considerar que ·inviabili- prestixiar unha institución e en 
za o seu prox~ecto _educativo". ,._ benefício da administración. .. . . .~· ·-

Apartir <;Jaí sucédense a$ . de
núncias contra a insJitución·, 
através de anónimos, nos que 
se tala de acollida ilegal e de 
maus tratos. A este respeito, 
Alfredo Suárez Canal sinalaba 
na sua intervención que o máis 
éuriosó fora que "na vez de se 
producir unha investigación ad- -

A oposición ao completo. de
mandou a restitución pública do 
nome de Benposta e o total 
desmentido das acusacións 
contra da institución. Un paso 
que non parece querer dar o 
gpverno porque teria que reco
ñecer logo as irregularidades 
cometidas no proceso.+ 
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Devolver favores 
Para o PP, os grupos da 
oposición teñen que devolver 
ao padre Silva os favores do 
pasado e por iso defenden a 
sua integridade mália a "pre
ocupación" que provocan os 
"termos e o contido das de
claracións de nais de meno
res que estiveron en Ben
posta". Roberto Castro sina- · 
laba que o Partido Comunis
ta se reünia na casa da nai 
do Padre Silva na clandesti
nidade, que o PSOE se reu
nía na biblioteca de Benpos
ta e que Xosé Manuel Beiras 
dera a sua primeira confe
réncia ali". Xosé Manuel Pa
zos encarregábase de res
posta6lle. "Mentres uns tiñan 
que se reunir na clandestini
dade outros facíano á luz do 
dia nos locais da Falange".+ 

O carro antes que 
os bois 
O conselleiro de lndústria, 
Xoán Rodríguez Yuste, 
comparecia no parlamento 
para anunciar o iminente co
mezo das obras da pranta 
regasificadora ~fo Mugardos. 
"Principiarán este verán, un
ha vez conclua todo o pro
ceso de tramitación admi
nistrativa". O conselleiro 
aproveitaba para defender a 
sua ubicación en Mugardos 
como a mellar posíbel e en
gadia que non terá repercu
sió ns médio-ambientais e 
que está garantida a seguri
dade. Alén de non estar ain
da elaborado e moito menos 

. aprobado o estudo de im
pacto médio-ambiental, o 
deputado do BNG, Xesus 
Diaz, cuestionaba a veraci
dade das datas do proxecto 
"enteléquia", palas dificulda
des para viabilizalo. Por iso, 
para el talar da sua ubicación 
"é como cando unha parella 
sen tillos .trata de decidir onde 
e que carreira van estudar''.+ 

Cómplices e 
encobridores 
O deputado socialista, Mi
guel Cortizo, saia de novo 
ao estrado para_ denunciar 
máis facturas falsas da CEG 
e ingresos da administración 
á patronal. Pita buscaba al
gun resorte legal para obri
g ar a CQrtiz.o a entregar 
esas probas ao governo . 
Cortizo negábase porque di
cia desconfiar do que farian 
con elas. Vega e Guerreiro 
denunciaban o proceder da 
administración por non ter 
investigado e Ruiz Rivas 
acababa acusándoos a to
dos e nomeadamente a Cor
tizo de cómplices, encobrido
res e de criar alarma social.• 
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Manifestación do Día da Muller Tra&alladora en Compostela no pasado 2000. A. PANARO / Arquivo 

A manifestación, a nível nacional, está convocada.para o Domingo dia 11 en Compostela 

Marxinación, pobreza e exclusión teñen nome de muller 
-0. PAULA CASTRO 

Baixo o lema "marxinación, po
breza e exclusión tenen nome 
de muller" celébrase este ·a de 
Marzo o Dia Internacional das 
Mulleres. Unha xomada na que 
as org·anizacións feministas, 
sindlcais, políticas e sociais 
que con,orman a Coordenado· 
ra Nacional da Marcha Mundial 
de Mulleres denúncian "dous 
dos problemas máis graves 
que padecemos as mulleres: a 
violéncia de xénero e a femini· 
zación da pobreza". 

"Na actualidade 1.300 millóns de 
persoas no mundo _son pobres, 
destas, 7 de cada 1 O son mulle
res". Asi arrinca a denúncia qu'e 
este 8 de Marzo centra os actos 
do Dia Internacional da Muller. 
Máis da metade da povoación 
mundial, é dicer, as mulleres, en
fróntase á marxinalidade. Sen 
embargo, a muller aporta máis 
do 60% das horas de traballo no 
mundo pero só percebe o 10% 
dos salários e posue menos do 
1 % da riqueza mundial, medida 
en terra e propriedades, en capi
tal e en médios de produción_ 

Os dados 

O 52% da povoación galega son 
mulleres. O 80% das persoas 
que cobran a Renda de Integra
ción Social (RISGA), unhas 
40.000 pesetas, son mulleres e 
moitas das pensións non che
gan ao salário mínimo, conde
nando á pobreza a unha inmen
sa maioria de mulleres. 

Segundo a enquisa de salários 
elaborada polo INE, o salário 
médio das mulleres, en Gal iza é 
de 163.609 pesetas mentres que 
o dos homes é de 229.395 pese
tas. Esta diferéncia salarial, que 
se achega ao 28% en pastos 
nos que se realiza o mesmo tra
ballo, co mesmo grao de respon
sabilidade, revela a posición de 
marxinalidade na que se atopan 
as mulleres no mercado laboral. 

Pero a diferéncia salarial non é 

máis que unha das moitas 'mani
festacións de discriminación que 
se atopan se analisamos o pano
rama xeral. A taxa de actividade 
feminina situóuse no ano 1999 
no 38,8% e o 69% dos parados 
menores de 29 anos son mulle
res. En 1996, ano anterior á re
forma laboral, a taxa de tempora
lidade entre as mulleres era do 
31,6%. En 1999, esa taxa estaba 
no 35,2%. Ademais, o 53,2% dos 
contratos a tempo parcial e even
tuais asinábanos mulleres. 

Os dados talan por si sós. Os mo
delos de contratación máis precá
rios, eventuais e a tempo parcial, 
están ocupados por mulleres. Pe
ro ademais son mulleres as que 
se atopan nunha situación de 
maior desventaxa cando se en
frontan ao mercado laboral. 

Concepción 
do traballo feminino 

A incorporación da muller ao 
mercado laboral non acabou coa 
desigualdade de xénero. Moi ao 
contrário, a situación do mercado 
de traballo, antes sinalada, reflic
te esa diferéncia. Segundo un 
estudo do CIS recollido polo tra
ballo prospectivo Gal iza 201 O no 
apartado "Dinámica Social" as 
mulleres basean a sua percep
ción de si mesmas e buscan a 
sua autoidentificación no traballo. 

En todo caso, un 91 % das mu
lleres consideran "moi ou bas
tante importante" ter un traballo 
gratificante, un 88% ter traballo, 
o 87% ter independéncia econó
mica, o 80% ter unha parella es
tábel, o 70% estar liberada se
xualmente, o 69% ser nais e en 
último lugar, o 51% casarse.· 

única responsábel da família e a 
que o seu salário sexa considera
do romo un segundo ingreso". 

Traballo doméstico 

Outro aspecto sinalado polo infor
me é o da desvalorización do tra
ballo doméstico. Unha percepción 
que conduce a que "sexa máis di
fícil o camiño cara unha família 
máis igualitária". A sociedade en 
xeral concibe o traballo doméstico 
como "baleiro de contido, alienan
te e carente de satisfacción" o que 
está contribuindo a que o home se 
solidarice coas mulleres "nun mo
mento no que o rexeitamento des
tas tarefas orixina que non queira 
incorporarse a elas'', precisamente 
pala desvalorización social do pa
pel da ama de casa. 

Esta arma de dobre fio coloca á 
muller nunha situación de maior 
desventaxa ainda, porque se ve . 
abocada a asumir a responsabi
lidade das tarefas domésticas, 
xunto coa función reproductora 
e de coidado dos tillos, anciáns 
e familiares enfermos. A asun
ción de tales funcións supón "un 
sério obstáculo para a sua parti
cipación no traballo en igualda
ue de condicións e, cando o 
consegue, adoita ser a forza de 
renunciar ao tempo libre, vénda
se sometida a xornadas esgota
doras ao ter que compatibilizar 
a sua vida profisional e familiar". 

·Novas relacións de xénero 

Desde a ponéncia "Traballo e 
Protección Social"do mesmo es
tudo prospectivo sinálase que a 
Lei de Conciliación propón só 
reformas pontoais no que res
pecta ao tema laboral e de se
guridade social, polo que "se fai 

·Os resultados deste estudo amo- necesário estabelecer outro- tipo 

ma que "as solucións deben ser 
públicas, políticas e colectivas". 
Ademais, contradecindo unha 
opinión xeralizada sinala que 
"non debe falarse da crise da fa
m ília como institución, senón de 
crise dos valores que sustenta
ron á coñecida até o de agora". 

O modelo patriarcal de família nu
clear, cun cabeza de família está 
senda cuestion~do desde diver
sos ámbitos: reivindicación das 
mulleres, movimentos de libera
ción sexual, novos modelos edu
cativos, etc. "Un maior acceso das 
mulleres ao emprego, o recoñeci
mento de novas formas de convi
véncia e maternidade/paternidade 
non só non acabarán coa família 
senón que a transformarán nunha 
institución máis democrática", di. 

O estudo subliña especialmente 
a necesidade de arbitrar políticas 
sociais de apoio para evitar a ex
clusión social, nomeadamente 
nun momento no que se está a 
padecer unha feminización da 
pobreza e riscos de exclusión en 
famílias moriopar!3ntais, forma
das normalmente por unha mu
llera cargo dos seus tillos. 

·A discriminación por xénero 
atravesa, segundo a ponéncia, 
"calquera aspecto da nasa reali
dade e a família e o mercado de 
traballo non só non escapan a 
esta desigualdade senón que 
actuan como lente de aumento". 
Desde o traballo Galiza 201 O si
nálase tamén a necesiadde de 
desmitificar a maternidade "en
tendida no sentido restrictivo do . 
destino biolóx.ico e ineludíbel 
das mulleres", propón unha so
cialización temperá dos_nenos e 
unha maior implicaéión dos país 
na sua educación. 

san, sen embargo, a percepción de · medid~s que contemplen ás Pero o traballo incide, sobre to-
xeralizada da sociedade que éon- previstas". O apartado de "Diná- do, na necesária implicación 
cibe o traballo da muller como vo- mica Social" abrangue un amplo dos poderes públicos, como 
luntário e conducente á autorrea- número de propostas tanto de principais actores dun cámbio 
lización. Polo contrário, o do ho- discusión como de actuación. que se percibe como imprescin-
me conc.íbese como unha necesi- díbel para conseguir unha equi-
dade. "Esta percepción leva a Partindo de que a desigualdade paración real e acabar coas ac-
que se considere que a muller si~ de xénero é un problema social tuais situacións de discrimina-
ga senda considerada como a e. colectivo e non individual, afir- ción e marxinalidade. + 
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Ter un fillo 
para ter 
un emprego 

Para Tete Pérez Pardo, 
secretaria da muller de 
CCOO, a nova reforma 
laboral debe estar no 
cerne da celebración 
do Día da Muller 
Trabal/adora. Na CIG, a 
campaña céntrase no 
rexeitamente ao 
traballo a tempo 
par~ial. Ambos 
sindicatos participan 
da manifestación 
unitária que se 
celebra, a maiores das 
do mesmo dia en 
diferentes vilas e 
cidades, en 
Compostela o 
Domingo 11 ás doce e 
media e que parte da 
Alameda. 

"Incentivar cunha 
subvención do 100% a 
contratación de 
mulleres que tiveran 
un tillo no ano anterior 
seria positivo para 
mulleres que 
abandonan o mercado 
de traballo para ser 
nais e tratan de 
recuperalo, pero 
plantexada con 
caracter xeral é unha 
perversidade porque 
agora para unha 
muller poder traballar 
non só tera que ter 
sorte, estar máis 
capacitada e pasar a 
cobrar menos, senón 
que ademais deberá 
ter un tillo", sinala 
Pérez Pardo. Para a 
secretaria da Muller de 
CCOO "a nova 
regulación do contrato 
a tempo parcial, unha 
modalidade contratual 
dirixida 
maioritariamente ás 
mulleres, incrementa a 
precariedade e 
endurece as 
condiclóns de traballo 
que quedan sometidas 
a arbitaríedade · 
empresarial". 

Para Rosa Garrido, 
responsábel de Muller 
na CIG, traballo a 
tempo parcial é 
sinónimo de volta a 
casa. As medidas para 
paliar un traballo que 
se considera como 
"complementário"· e 
que perpetua a 
dependéncia, segundo 
a central naci·onalista, 
estarian na 
eliminación das ETTs, 
na redución da 
contratación temporal, 
e a implantación 
dunha xórnada de 35 
horas semanais "que, 
sen perda de salário, 
deixará a homes e 
mulleres mái.s tempo 
para adicar á família e 
á casa enigualdade de . 
condicións". + 

e 
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Cre vostede que estamos a 
tratar o mundo como unha 
mercancia? 

A Organización Mundial db Co
mércio (OMC) segue unha lóxica 
segundo a cal todas as activida
des -tanto os produtos industriais 
como os agropecuários, os servi
zos, a cultura ou a propriedade in
telectual- deben entrar dentro 
dunha única organización e de
ben ser transfomadas en produto 
de mercado. Hai unha vontade de 
facer pasar a todo o mundo por 
este modelo único de mercado. 

A misión teórica da OMC de
beria ser . que os paises exce
dentários nun produto_ o ven
desen aos paises deficitários. 
Por que non funciona asi? 

Tomemos a agricultura como 
exemplo. O obxectivo da OMC, 
hoxe, non é permitir que cada po
voción se alimente da sua própria 
agricultura, senón abrigar á ali
mentación a pasar palas reglas do 
comércio internacional. E dicer, o 
que se favorece non é a autosu
ficiéncia e a agricultura sobre un 
teritório, senón a resposta da agri
cultura, sobretodo, ás reglas do 
comércio. Isa é totalmente abe
rrante porque, teoricamente, hoxe 
por hoxe, o 95% da agricultura 
que se consume prodúcese no lu
gar. Só hai un 5% de produtos 
agrícolas que ciculan por todo o 
planeta. En troques quérese impo
ñer ao conxunto da agricultura a 
léxica deste 5% que circula. 

Como se chegou a esta situa
ción? 

Isa pasa porque alguns paises 
teñen a cobiza de alimentar o 
mundo. Europa e os Estados 
Unidos funcionan segunda esta 
léxica de dominación e os gran
des grupos multinacionais favo
récena para incrementar o seu 
mercado e os seus benefícios. 

En Agosto de 1999 asaltou, con 
outros labregos, un McDo
nald's que se construía en Mi
llau. A multinacional das ham
burguesas non tiña culpa de 
que os Estados Unidos tivesen 
gravado un imposto do 100% 
sobre o queixo Rocafort, o foie
gras, as trufas e a mostaza? 

Non hai unha relación directa en
tre McDonald's e a dirección da 
OMC de autorizar aos EEUU a 
sobretaxar o Rocafort como re
presália polo rexeitamento de Eu
ropa a importar tenreira hormona
da. Decídese atacar McDonald's 
coma símbolo. Símbolo da máis 
grande multinacional da alimenta
ción, que impón un modelo único 
de comer e de nível cultural, que 
destrue todas as diversidades cul
tu rais alimentares do planeta. É, 
ao tempo,.símbolo dunha agricul
tura industrial: non hai necesidade 
de agricultura diversificada, xa é o 
mesmo produto por todas partes 
e se pode ,comer ~anto en Europa, 
como en Africa, Asia ou América. 
Para nós, quizais, o desmantela
mento dun McDonald's era o sím
bolo da loita contra a estandardi
zación nun intre no que o queixo 
de Rocafort, que é unha denomi
nación de orixe controlada -a 
máis vella de . Europa- fara posta 
de retén. Tratábase de amasar in
ternacionalmente o naso comba
te, que no que atinxe á agricultura 
é a loita entre dous modelos: o 
sistema produtivista. fronte a un 
sistema de agricultura campesiña 
repartido por todo ~ planeta. 

Despois· declarou que queria 
seguir a liña de non violéncia 
de Gandhi. O desmantelamen-
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José Bové 
'O produtivismo agrícola é responsábel 

das crises sanitárias do gando' · 

-0- ALEX MILIAM - EL TEMPS 

PARA A OPINIÓN PÚBLICA, JOSÉ BOVÉ (TALENCE-OCCITANIA, 1953) FOI QUEN ENCABEZOU O DESMANTELA

MENTO DUN MCDONALD'S EN MILLAU, EN AGOSTO. DE 1999. MAIS O PORTAVOZ DO SINDICATO CONFEDE

RATION PAYSANNE, UN VERDADEIRO LÍDER DO MOVIMENTO ANllGLOBALIZACIÓN, TEN UN LONGO 

CUBRÍCULO DE REBELDIAS, DESDE QUE FOI EXPULSADO DO COLÉXIO POR CRITICAR O SISTEMA EDUCATI

VO, AOS QUINCE ANOS, ATÉ o APOIO QUE PRESTA Aos· CANACO~ .~NDEPENDENTISTAS DA NOVA CALEDÓNIA. 

to do McDonald's non foi un 
acto de violéncia? 

Para min non. Foi un acto de re
sisténcia civil, unha acción feita en 
pleno dia, sen segredos, que foi 
reivindicada e previamente anun
ciada; a cara descoberta e por 
xente que asumia os seus actos e 
que aceitaba as suas consecuén
cias. Cando a inxustiza chega a 
un certo nível, pódese infrinxir a lei 

para denunciar a situación: isa foi 
o que fixemos. Para min é un acto 
de desobediéncia civil, nunca un 
acto de violéncia gratuita. 

Vostede ten a teoria da sobe
rania alimentar dos povos, en 
qüe consiste? 

Significa que hoxendia, normal
mente, a alimentación de cada lu
gar do mundo réxese en función 

JORDI PLAY 

da agricultura própria daquela zo
na. Cando, en 1958, Europa deci
diu construir unha política agrícola 
própria para acadar certa autosu
ficiéncia a nível alimentar, funda a 
Política Agrária Comun. O que di
cemos é que cada parte do mun
do ten · dereito a facer o mesmo. 
Cada país ou grupo de países ten 
dereito a ser autosuficiente ou de
cidir o seu nível de autosuficéncia 
alimentar. Mais iso mídeno as lóxi-
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cas da OMC que atrancan a posi
bilidade de protexerse, coas fron
teiras, das importacións; que non 
deixan facer unha lei antidumping, 
e que procuran que cada país es
texa abrigado a importar, por cada 
un dos produtos que consume, un 
mínimo do 5%. Nós reclamamos 
que, se hai un comércio de maté
rias agrícolas, que se faga con re
glas de comércio equitativo. Ou 
sexa, que hai que facelo ca custe 
de produción do país e, en todo 
caso, nunca se debe dificultar a 
posibilidade de autosuficiéncia de 
-cada povoación. 

Por que di que o fenómeno 
das vacas tolas ten que ver 
coa mundialización? 

Coido que esa crise, como a 
maioria das crises sanitárias que 
coñecemos, está relacionada co 
sistema de agricultura produtivis
ta, cunha agricultu.ra que quer 
producir sempre con menos ct1s
tes e, só en interese dunha mino
ria que é a indústria agroalimen
tar. Non haberia estas crises ali
mentares se Europa non· caise 
nesa léxica produtiva derivada 
das directrices da qMc . . 

As terras que vostede traballa 
quixeronas ocupar e utilizar 
como campo de adestramento 

. militar? 

- f:-n Larzac houbo, entre 1971- e 
1981,· un grande combate contra 
a extensión dun campo militar. 
O exército queria apañar 14.000 
. hectáreas onde eu vivia e os la~ 
bregas decidiron r:esitir .e rexei-
tar ese proxecto militar. 

·En 1990 foi a Nova Caledónia 
a porse ao lado das reivindi
cacións dos independentistas . 
canacos.Porque? 

Foi despQis de impedir a exten
sión do campo militar no Larzac_ 
Comezamos unha experiéncia 
orixinal de xestión colectiva das 
terras que comprara o exército e 

. comezamos unhas accións de 
solidariedade cos pavos en loita, 
sobretodo cos polinésios, quG 
pelexaban c9ntra os ensaios nu
cleares, e cos canacos que loita
ban a prol da independéncia [do 
estado francés]. No verán de 
1983 e 1984 estivemos en rela
ción con Jean-Marie Tjibaou e os 
militantes da Fronte de Libera
cion Nacional Canaco Socialista ' 
(FLNKS) que encabezaban o 
movemento de resisténcia. Para 
'nós a loita sindical non só é a loi-
ta pala defensa dos labregos da 
nosa casa en Fráncia e Europa, 
tamén a solidariedade concreta 
co conxunto de povoacións da 
T erra e a lo ita anticolonial feita 
tamén a partir da loita sindical. 

E dentro dela, no 1995 voste
de estivo no Raimbpw Warrior 
de Greenpeace, na misión de 
protesta contra os ensaios 
nucleares franceses ... 

Calé o papel do exército? Calé 
o rol da defensa?, perguntába
monos. Decidimos participar na 
loita contra o armamento nuclear 
e sobretodo contra os ensaios 
nucleares nas colónias france
sas. A meados dos 80 entrei en
contacto cos pavos da Polinésia 
que estaban contra as probas. 
Cando Chirac deicide, en 1995, 
reemprender as explosióQs era 
evidente o que tiñamos que fa
cer. Emviamos unha delegación 
de oito persoas para apoiar aos 
polinésios e foi daquela cando 
me enrolei no Raimbow Warrior 
para intentar impedir a entrada 
dos barcos nucleares franceses 
no atolón de Mururoa-. + 
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INNERE STIME 

RECÓNDITA HARMONIA 
EDUARDO GUTIÉRREZ. 

- As· 'ptoposicións non -de lei, as interpelacións, as 
-perguntas en pleno ou en comisión apresentadas no 
Parlamento de G~liza a respeito da língua son siste, 

· ' rriaticamente rexeitadas pola maioria do PP. Para o 
·cQmputo das excepcións nen sequer é preciso reco, 
''rrer aos dedos dunha ·man, como tampouco é' hiper, 

- bólico o feito de teren,se formulado centos delas. 
-As ·perguntas son despachadas -e;omo simples anéc, 
dotas, as irtteipelaeións oferecendo como alternati, 
va unha realidade virtual e as proposicións e mo, 
cións como obtusas teimas nacionalistas. 

- Non obstante;. ¡¡si como Q.oUtros eidos se_. de,ixan as 
-~ respostas ao albedrio de Conselleiros, -Directores Xe, 

_ rais ou portavoces do PP, normalmente a competir 
no ton altisonante, cando non c}:iirriante, reciclo de 
afirmacións categóricas e lugares -coinuns, para rexou, 
beo da própria tribo, no relativo ~o idiQma hai un fio 
condutor, un referente, unhá elaboraCión teórica en 
suma. T rata,se· do que ~les mésmos chaman _ bilingüis, 
mo harmónico, un xeito de tautoloxi_a que parte dunha 
apreciación# estática dos c:ódigos ó de diglósia ou bi, 
lingüismo s_ubstitutório. Un estauecente primitivis, 
mo conceitual apón ~ _. riósa sofieda~e virtudes ideais -
como a de elexir librérriente entre ós dous idiomas o 
que seria arreqµecedor~:d?. pontÓ -d~ vista intel-ectual. 

Dispondo pois deste marco como _retábulp, en, 
chen,se os nichos con diversas advocacións, desta, 
cando o Secretário Xeral da Conselleria de Educa, 
ción, qu~ utiliza sempre o español, non sabemos se 
por imperativo constitucional, coma seca dixo ou 
ao contemplar os pésimos resultados que os cursi, 
ños de Política Lingüísitica producen nos altos 
cargos da Administración: ha dito, f alamas de una 
flota-... ; produxo danos . .. , o rriiño deber é informar .. . 
.Son uns poucos exemplos collidos ao chou para 
exemplificar unha-situación que . agarda po~ un es, 
tuda universitário ou estatístico, ou unha nova 

-edición do "Bar_beiro Ml,lnkipal" s~ ternos en .fon, 
-ta que o tempo verbal ma\s· usado por ésta kábila é 
o ha feito. 

"Recondita armonia/ Di belleza diverse ... " canta o 
pintor Cavaradossi en "Tosca". Mais aqui a har, 
manía non é só recóndita ·e fuxidia, s_enón que á 
sua procura non andan precisamente os artistas e 
si os oportunistas. Hai médio século que Castelao 
escrebeu aquilo de que é máis bárbaro quen deixa 
morrer un idioma que -aquel que consentise o de, 
rrubamento do Pórtico da· Glória. A imputación 
agora é muito máis grave, pois que se trata dun in, 
tento de asasinato. • 

NOVIDADE 

·_, 

Fisteus era-un mundo 
De Lupe Gómez 

FROlT A DO TEMPO 

Escrito para que a aldea non morra nunca. A narración dunha muller que tivo medo de 
dicir que era da :;ildea e que agora lanza uriha 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 iÚocidade. 
Os libros ·desta autora, xomalistá pero támén poeta, -significaron un baño de 

naturalidade,. valentía e fresc~a para asJetras galt?:gas do fin ds>-século XX. 
Con esta obra enceta un novo carñiñ:o de creación en clave biográfica. -

A NOSA TERRA -

PIRIEIS I EINIT I A I C l llÓI~ 
EN 

sA-NTIAGO 
. -. . . - - / . 20 HORAS NO puB' ABASTOS -
XoVES 15 DE -MARZO AS , 

COA INTERVENCIÓN DE 

X. ENRIQUE ACUÑA, EDITOR 

CARME Vn>AL, xoRNALISTA, E 

Á PROPIA AUTORA. ,_ 

Savater 
non· é Sartre 
Ramón Usall critica no 
TRIANGLE a comparanza 
que Henry,Levy fi xo entre 
Femando Savater e Jean, 
Paul Sartre. "Bea se sabe que 
Sartre fo i un intelectual 
relacionado co seu tempo e 
isto levouno a .tomar 
posición en moitos conflitos 
contemporáneos. Duran te a 
guerra de Alxer manifestou o 
seu apoio á loita pe la 
iridependéncia da colón ia , 
liderada polo FLN. Sartre 
nadaba contra corrente, nada 
a ver con Femando Savater, 
que dispón dunha série de 
meios de comunicación que 
amplifican o seu discurso e 
que conta co apoio 
ideolóxico e loxístico do 
Governo Español. Mentres 
Savater é entrevistado arreo 
por TVE, a Sartre levábano á 
comisaria por vender o 
xomal maoista proibido La 
Cause du Peuple. Sartre 
converteuse nun firme 
defensor de toda clase de 
causas xustas, e por veces 
perdidas , do planeta. Un bon 
exemplo é a sua acusación 
contra N ixon de perpetuar a 
guerra do Vietnam, a sua 
chamada contra a represión 
en Chile, a protesta contra 
os fus ilamen tos de Franco ... 
A lista e longa e proba o 
abismo que separa a Sartre 
do Savater. É aventurado 
afirmar que pensaria o 
filósofo francés hoxe sobre o 
conflito basca pero en 19 71, 
a canta do Proceso de Burgos 
dixo que habia que escoitar a 
voz dos bascos, dos bretóns, 
dos occitanos e loitar con 
eles para que poidan afirmar 
a sua singulariedade 
concreta. En 197 5 ratificou a 
sua simpatia pe la causa basca 
suscribindo un manifesto que 
publicara Le Monde a prol 
dos nacionalistas bascas. Se 
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Lévy quer buscar novas 
Sartres que o faga entre os 
intelectuais críticos e os 
pensadores disidentes, non 
entre os intelectuais 
orgánicos ao servizo do 
sistema".• 

A Alianza 
para .o Progreso 
do século XXI 

A revista PÚLSAR informa 
sobre versión da Alianza para 
o Progreso do novo século, "a 
réplica do proxecto da 
presidéencia de John 
Kennedy para América do 
Sul, que consistira no envio 
de estudantes 
norteamericanos como 
voluntários, é o Comando Sul 
do exército dos Estados 
Unidos nun operativo 
coñecido como Novas 
Horizontes. Nos comezos foi 
Guatemala e agora tócalle a 
Paraguai. As tropas USA 
xustifican a sua intervención 
mediante a obra social en 
coordenación cos militares 
de cada país visitado. En 
Guatemala protestan pola 
chegada de 400 soldados 
norteameriCanos porque o 
desembaFCo vai contra os 
acordos de paz asinados entre 
o govemo e a guerrilla da 
Unión Revolucionária 
Nacional Guatemalteca, 
polos que remataron 36 anos 
de guerra. En Paraguai está 
anunciada a chegada doutros 
400 soldados USA. Estas 
intervencións son parte 
dunha estratéxia para 
relacionar os Estados Maiores 
de todo o continente Sul para 
prever a actuación contra 
previstas revoltas provocadas 
polo alarmante estado de 
pobreza en que os deixou o 
furacán do librecambismo. 
Nos primeiros dias do Plano 
Col6mbia chegarop ao porto 
de Cartaxena de Indias 4.000 
soldados reclutados por 
Norteamérica nos pa1ses do 
istmo ( moitos procedian da 
contra nicaraguana ou dos 
paramilitares do Salvador e 
G uatemala) que vestian 
uniforme do exército 

' colombiano". • 

A lóxica 
dos meios 
A lóxica David Formoso 
comenta en LA OPINIÓN: 
Despois dos directores de 
deportes dos telexomais 
amolamos coa propaganda do 
Bar~a ou do Madrid, os dias 
que non competen, podemos 
ver un resume dos partidos do 
Dépor ou do Valéncia e, 
moito máis resumidos ainda, 
os do Celta, Raio e Alavés. 
Escoitamos que no futbol non 
hai léxica. $erá para os que 
non entenderon ainda o 
asunto. Para os meios estatais 
si que hai lóxica, de pau e 
pedra. Mentres o Madrid e a 
sua negación, o Bar~a ( ou 
viceversa), contiriuen como 
están, os ingresos publicitários 
e outros benefícios -irán 
sempre as memas caixas" .• 
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Os proprietários teñen cinco dias para 
apresentar os planos que proban que as suas 
terras quedan anegadas 

O Tribunal Superior levanta 
a suspensión cautelar · 
das obras do encoro do 
1 

Umia que ditou en Febreiro 
94> P.B. 

O Martes 6 de Marzo a Sala 
Terceira do Tribunal Superior 
de Xustiza decidiu levantar a 
.suspensión caut~lar das 
obras do encoro do Umia dita
da o 23 de Febreiro. O fallo si
n al a que os catro próprie
tários que pediron o pasado 
mes a execución da senténcia 
para evitar a tala de madeira, 
non probaron debidamente 
que as suas fincas estean 
afectadas polo encoro. Estes 
viciños teñen cinco dias para 
remitir documentación com
plementar que poderia facer 
mudar a decisión do Tribunal. 

A Coordenadora AnU-Encoro 
mantén que o Tribt,mal vai vol
ver paralizar as obras tan 
pronto como estes proprie
tários proben cos planos que 
as suas fincas están afectádas 
polo encoro, xa que foi esta a 
excusa pola que se levantou a 
suspensión cautelar das obras 
dictada en Febreiro. Unha vez 
que os viciños apresenten a 
documentación pericial nece
sária para a protección destas 
catro propriedades e de todas 
as restantes, a Xunta e a em
presa -indica a Coordenado
ra- non poderán efectuar nen
g un ha obra sen o oportuno 
procedimento ordinário de exp
ropriación. 

Pero o auto do Tribunal Supe
rior recolle outro pronuncia
mento de especial importáncia 
para os viciños. O Tribunal 
aclara que as senténcias de 
Abril de 1999, que anularon o 
proceso de expropriación, son 
aplicábeis a todos os afecta
dos e non só aos cinco que 
promoveron o recurso, é dicer 
teñen efectos "erg a omnes", 
ou o que é o mesmo frente a 
todos. 

"Este pronunciamento . ~ r¡ioi im~ 
portante. po"rque obriga á Xunta . 
a iniciar o procedimerito ordiná-
rio contra todos os que soliciten 
a execución das senténcias, o 
que significa que as suas pro
priedades non poderán ser ane
gadas, alom~nos mentres non 
remate o citado procedi'mentó" . , 
ordinário", explican desde a Co:: , ''!.-'.:'..ii. 
ordenadora: "' ... -~·-·, 

,;..,. "': .. ~.;!' 

En calquer caso esta platafor
ma manifestou a sua surpresa 
ante o prom.inciamento do Tri- ·~¡: f~> 
bunal a respeito de que os vi- ~-.~·~J§=:-¡
ci ños non probaron debida_- . ·~:*? ·\_ 
mente que as suas terras yañ.' · ·~.,.'._~, 
quedar anegadas pala cola do ' 
encaro . . Comentan que a me-·· , ·, 
llor proba é a. entrada da ma- .- . 
quinária nas mesmas · par~ ;;t;;.,• 
efectuar os desbroces e a tala ; ·, · 
de madeira.+ 

.., -
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Col@it;llin d@ m~rodu€clón1 @n pr1t1 @ ouro 
dili 6 nul@dili qu@ a ron formA ói no O§ iofto§, 

O noso primeiro balón, a primeira bicicleta, o primeiro coche ... 

lmaxes en bran·co e negro do pasado, duns anós, distantes xa, nos que a peseta era o espello onde contemplabámo
lo universo dos nosos desexos. ¿Lembra?. Durante décadas todos puxemos prezo ós nosos soños a través dela. 
Un tempo que, co euro, chega ó seu fin. 

Hoxe, gracias a un ha iniciativa sen precedentes de Banco Pastor; vostede t en a oportunidade de ·evocar aquel a época 
convertén.dose en propietario exclusivo de 6 reproduccións, en prata e ouro, das moedas máis populares do século 
XX: 1 O cts. de 1940 - 50 cts. de 1949 - 1 pta de 1944 - 2,_5 ptas. de 1953 - 5 ptas. de 1,949 e 25 Pta;'· de 1982. 

Para aproveitar esta magnífica ocasión só ten que ac~rcarse a calquera das .. nosas ofi_cinas- e informarse .. · 

Banco Pastór 
www.bancopastor.es 
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ENSINO 

Celebraron en Compostela a sua VI Asemblea Nacional 
.. _ . . . 

Os CAE esforzaranse · 
por aumentar a sua presenza nos centros rurGis 
~ P. BERGANTIÑOS 

Acadar un ha maior introdu- · 
ción nos centros no meio ru
ral e mellorar a coordenación 
entre os estudantes da mes
ma comarca son os principais 
obxectivos que centrarán o 
trabal!() organizativo dos.1'Co-· 
mités Abertos de Estudantes 
(CAE) nos próximos mese~. 
Decidírono na Asemblea Na
cional que se celebrou o sá-''. 
bado 3 de Marzo en Compos-.~ · · 
tela e na que se aprobaron 
uns textos que acusan ao PP _ 
de afogar o ensino público e 
que ratifican a aposta pQr 
conquerir --através da unifica- . r 
ción cos CAF- unha organi:z;a
ción estudiantil que actue nos -
diferentes níveis educativos. -

Para os CAE, organización estu-
d i anti I nacionalista do ensino 
meio, a potencialidade QO ensino 
público "non se pode ver coarta-
d a pala · sua reconversión nun 
negócio que acentua as diferén
cias sociais e nunha fonte de 
ideoloxización de valores como 

Os CAE valoraron positivamente a participación do estudantado nas mobili:z:acións convocadas no último ano. M. RIOPA 

a competitividade, a negación da 
cultura galega, o sexismo, desi
gualdade ou elitismo. Tal e co
mo está a suceder coa política 
educativa da Xunta e do gover-
no amigo do PP". Asi se recolle 
nos textos que veñen de aprobar 
e que estabelecen como estraté-
xia para mellorar a sua incidén
cia, superar a cativa presenza 
nos centros do meio rural. 

actual modelo de selectividade 
e por unha maior oferta de ba
charelatos e ciclos formativos 
acorde á realidade socioeconó
mica de Galiza. 

Galiza Nova, os Comités Abertos 
de Faculdade e a Mesa son as 
organizacións coas que cohxun
tamente convocaron algunhas 
destas protestas. De feitó, as 
mobilizacións en defensa do en
sino público e en coritra da sua 
progresiva privatización culmina
ron recentemente na celebración 
dunha folga xeral o 22 de No
vembro do 2000 que apoiaron ta
mén as mocidades do BNG e os 
CAF." Durante esta xornada re
xistráronse manifestacións en 
case que todas as comarcas do 
país-e ao redor de 30.000 estu
dantes secundaron un paro que 
~fectou ao 80%· dos centros. 

Unificación cos CAF 

A criación, através dun proceso 
de unificación cos CAF, de unha 
organización- estudiantil que aglu
tine ao conxunto do estudantado 
foi outro dos aspectos que cen
traron a atención desta asem
blea. Unha vez criados os comi
tés de enlace comarcais e na
cionais entre ambas organiza
cións, os CAE permanecen á es
pera "de que se celebre a Asem
blea Nacional dos CAF, para que 
a unificación sexa unha realida
de". Queda por definir o modelo 
organizativo e neste sentido os 
estudantes do ensino meio apos
tan por seguir mantendo as suas 
estruturas locais e comarcais. 

A novidade desta asemblea a ni
vel organizativo foi a de aprobar a 
criación de asembleas comarcais 

e intercomarcais para mellorar a 
comunicación entre centros. Es
tes organismos véñense sumar 
ao entramado até agora formado 
polos Comités de centro -que son 
os organismos de base- as 
asembleas locais -que é o órgao 
de coordenación entre Comités
º Consello Nacional e a Executi
va, para a que foi reeleito como 
secretário xeral Miguel Vilaverde. 

Durante a clausura, os CAE apro
baron, entre outras, resolucións 
na defensa do sector pesqueiro , 
gandeiro, en apoio aos traballa
dores de La Unión, o povo iraqui, 
cubano e palestino. Participaron 
no acto representantes das dife
rentes organizacións nacionalista 
e da asociación catalana Acció, 
así como a responsábel de ensi
no meio das JERC, xuventudes 
de Esquerra Republicana.• 

Na sua análise déia-situación do 
sistema educativo, os CAE tan 
referéocia a unha "falta de plani
ficación por parte da Consellaria 
de Educación á hora de implan
tar a· reforma educativa" e valo
ran a oferta do ensino postobri
gatório como "ridícula e insufi
éiente". A inexisténcia de finan
ciamento na aplicación da LOX
SE e as iniciativas do Ministério 
de Educación, tamén son ob-· 
xecto de crítica por parte dos 
Comités que apostan porque o 
aumento da carga lectiva se fa- -
g_a __ ~n detrimen..t<?. das horas de 
relíxión católica. · - · ·· 

' Esta crr.9anifaci'Ó~-.'.' ~aioritária 
no ensin9. rneio,. acusa ao Go
verno central-ae· invadir compe
téncias . autonómicas e impulsar 

· O prOfeSorado interino e substituta· 
amen~~P;~unhg folg~ .jndefinid~ ... 

- ...... _ ¡. - • ,f. < • • ... 

- ,·. {) cámbio do currículo da Histó
.ria para' inípor "un estudo sesga
do-e ferxivesador Glas realidades 
nacionais", curí enfoque "crono
lóxico· e memorístico" e desde 
unha perspetiva ideolóxica "es
pañolista e imperialista". 

se non mudan as suas condicións laborais 

Ano:e médio 
de mobilizacións 

O Méreores de Cinza a Coorde
nadora da Asemblea -de Profe- · 
sores Non Numerários de Gali
za protagonizou unha compar
sa diante da Xunta e palas rµas 
de Compostela para demandar 
unha solución á precariedade . 
laboral que padece o profesora
do substituto e interino. En Ga
liza, esta situación afecta a un
colectivp de case que 3.000 do
centes. Se Educación non acei
ta negociar, advirten que van 
intensificar as protestas que co
mezaron no mes de Novembro 

·e qu.e incluso poderian incluir 
unha folga indefinida. 

Á hora de valorar a actividade 
desenvolvida no ano e médido 
transcorrido desde a celebra
ción da última .asemblea, o in
forme de xestión -dos CAE fai 
unha mención especial ás dife
rentes mobilizacións coas que a 
organización estidiantil contes
tou a política educativa do PP. 
Neste tempo os Comités convo- A Coordenadora rexeita a ofer-
caron manifestacións para re- ta de emprego público deste 
clamar o cumprimento da lexis- curso porque as prazas convo-
lación a respeito do galega nas cadas, na sua maioria, non co-
au las, ·en favor da gratuidade rresponden a novas necesida-
des libros de texto, en contra do des, "senon a postas de traba-

• "~_¡; ~ jJ:)·,-, .f ~.~_;Ji•') 1 ',( .:'f' ·,)J " ,<, 1,l
1 . h.'~ -' '>·1r,.l '.;'.'r'
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llo desempeñados. eficazmente ' 
por profesorado que leva vários 
anos de servizos prestados" co
mo interinos ou substitutos. 

A este profesorado non se lle 
recoñ.ec~ a antigüidade nin a 
nivel retributivo, nin a efectos 
de est~bilidade, de despido ou 
na oposición. Adetnais, os 
afectados palas novas titula
cións da LOXSE non poden 
opositar pésie a ter experién
cia. Queíxanse de non ter os 
mesmos direitos que o profe
sorado funcioriário en canto a 
axudas económicas, licéncias, 
permisos ou acceso a concur
sos. "As substitucións non se 
cobren de maneira transpa
rente e imediata -engade a 
Coordenadora- e non se retri
bu e a parte proporcional de 
vacacións". 

Manteñen que a Consellaria 
exerce- de ETT cunha man de 
obra cualificada, barata e con 
disponibilidade de mobilidade 
.xeográfica,e flexibilidade de 
horários. E por iso que de
mandan un pacto de estabili
dade no emprego -non limita
do no tempo- até o acceso á 
función pública docente, un 
novo sistema de acceso á 
función pública docente que 
se adapte á prática educativa 
e que valore adecuadamente 
a experiéncia Giocente . Até 
ese momento, peden que a 
oferta de emprego público se
xa compatíbel. ca mantimento 
dos seus pastos de traballo. 
Tamén exixen unha solución 
para as afectados pola LOX
SE e a equiparación de direi
tos económicos, sociais e la
borais cos funcionários. + 
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8 DE MARZO DE 2001 

A CIG advine 
que Educación 

• • • va1 supr1m1r 
1.043 prazas 
de profesorado 
de SeCundária 

A Consellaria de 
Educación ven de facer 
pública a relación de 
vacantes de ensino 
secundário para o 
concurso de traslados 
que corresponde ao 
curso 2000-2001. Pero 
só oferta 865 prazas 
das 2.200 que terian 
que sair segundo os 
cadros de persoal 
aprobados en 1998. 
Elaboráranse daquela 
con motivo da reforma 
educativa e foron 
resultado dun proceso 
de adscrición que 
enfrentou á CIG, 
central sindical 
maioritária no ensino, 
coa Xunta. 

Con esta oferta 
evidénciase, segundo 
denúncia a CIG "que 
os cadros de persoal 
do proceso de 
adscrición de 1998 
eran fictícios porque 
moitas das prazas que 
aparecian catalogadas 
nunca se ian ofertar" . 
A CIG xa denunciara 
durante o proceso de 
adscrición que isto ia 
acorrer porque " non se 
contemplaban as 
necesidades reais dos 
centros" . 

" Agora compróbase 
que o que se fixo no 
ano 1998 para vender 
o Acordo de 
Adscrición, fortemente 
rexeitado polo 
profesorado, foi 
sobredimensionar os 
catálogos dalgunhas 
matérias e anunciar 
que se cobririan en 
tres cursos", comenta 
Anxo Louzao, un dos 
representantes do 
sindicato. Sen 
embargo, este ano a 
Consellaria da que é 
titular Celso Currás fai 
a última oferta e non 
saca a concurso 1.043 
prazas que, segundo 
indica Louzao "están 
pensando en amortizar 
nun futuro inmediato" . 

A isto súmase que hai 
vacantes ofertadas o 
ano pasado, que non 
se cobriron e que 
agora desaparecen. O 
proceso de adscrición . 
supuxo que exista 
profesorado que non 
se pode colocar no 
centro ou localidade 
onde tiña destino 
porque as prazas da 
sua especialidade que 
quedaron vacantes 
amortízanse. Segundo 
a CIG "estamos 
asistindo a unha 
,modificación unilateral 
dos ·catálogos dos 
centros sen negun tipo 
de negociación 
prévia".+ 
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Perigo de que chegue a Galiza procedente de Inglaterra 

Un andácio de gripo pon a toda Europa en álerta 
O gripo (febre aftosa) xa co
mezou a trasquear a vida dos 
cidadáns europeus, ainda 
que o mal só lle afecta a cer
tos animais. As autoridades 
recoñeceron que o andácio, 
que comezou en Inglaterra, 
pódese extender a todo o 
continente europeu. Os inte
reses económicos dos dis
tintos estados priman sobre 
as medidas de emerxéncia. 

O mes de Marzo é un bó mes 
para as feiras de gado na Gali
za, pero están proibidas. Ta
mén está restrinxida a circu
lación de animais até o dia 9 
que ven. As medidas tomáron
se para tratar de impedir que 
afecte á nasa cabana o andácio 
de gripo que comezou en Ingla
terra e que, segundo as autori
dades da UE, ameaza con ex
tenderse a todo o continente. 

En Inglaterra, mália ao plano de 
emerxéncia posto en marcha 
polo governo, a febre aftosa 
avanza por todo o território bri
tánico. Ao comezo da semana 
xa eran 69 focos os confirmados 
en Inglaterra, Gales, Escócia e 
Irlanda do Norte. 

Os prezos da carne comezan a 
subir nas illas Británicas, calcu
lando que acaden, no caso da 
tenreira, o porco e o año, un 
40% de aumento. Pero o seu 
principal problema non é o de 
pór en cuarentena as granxas, 
senón de convencer aos excur
sionistas de que eviten o campo. 
A policia reforzou os controis de 
carreteras pa~a cerrarlles o paso 
polos camiños rurais. 

A infección xa pasou ao conti
nente. En Dinamarca, Fráncia e 
Bélxica hai sospeitas de animais 
infectados polo gripo, ainda que 
están sen confirmar e coas gran
xas en cuarentena para que o 
ándacio, se é tal, non se propa
gue. Todos estes casos serian 
debidos á importación de ani 
mais de Inglaterra. A maioria dos 
paises proibiron a importación de 
animais británicos e, tamén, dos 
derivados de carne, por medo a 
que se propague a infección. 

As granxas de porcos hai tempo que desinfectan as entradas, tanto para a xente como para veículos. XURXO LOBATO 

Pero o caso máis novidoso é o 
de limpar os pés nunha disolu
ción de desinfectante ao baixar 
dos avións que veñen das lilas 
Británicas para tratar de desin
fectar o calzado dos posíbeis vi-

A febre aftosa 
O virus que produce o gripo 
(febre aftosa) ataca a vacas, 
porcos, ovellas, cabras, cer
vos, renos, ourizos cacho, vi
sóns, búfalos, elefantes, xira
fas, antílopes, llamas, came-
1 os, pero non aos cabalas, 
aos cans ou aos gatos, gali
ñas e paxaros. Nas persoas a 
enfermidade, transmitida polo 
leite sobre todo, é moi leve. 

O virus pode viaxar con ven
tas favorábeis até 60 quilóme
tros de distáncia e sobrevive 
longos periodos na comida, 
no lixo, no pelo ou na roupa. 
Por iso poden transportalo as 

rus. Noutros países tamén se 
desinfectan as rodas dos co
ches e daqueles camións que 
transportaron animais. 

Pero, segundo denúncian aso-

persoas, os paxaros ou cal
quer animal ou obxecto coma 
os coches ou alimentos. 

A sintomatoloxia son vincho
cas na boca ou nos cascos 
que, cando rebentan, espare
xen o virus, mesmo através do 
bato ou dos excrementos. O 
periodo de incubación é de 2-
14 dias. Non existe tratamento, 
pero si vacina e a mortalidade 
é dun 5%, sempre dos animais 
máis febles. Pero os demáis 
quedan moi esmaciados, con 
perdas na sua produción e na 
calidade e expostos a moitas 
outras enfermidades. • 

ciacións gandeiras, as medidas 
están nos papeis, pero non se es
tá a cumprir. Polo menos no Esta
do español. A suas autoridades, 
ainda que recoñece que a febre 
aftosa pode chegar á Península 
debido á mobilidade do gado, afir
man que leñen tomadas todas as 
medidas precautórias e que xa lo
calizaron todas as importacións 
realizadas de Inglaterra.· 

Na Galiza vifü~ron porcos desti
nados aos hospitais, concreta
mente ao de A Coruña, para ex
perimentos. Seica estaban sans 
os cochos. Pero o medo é que 
animais británicos podan vir im
portados pasando por outros pai
ses, sen saberse que proceden 
das lllas Británicas. Dado o perio
do de incubación de 2 a 14 dias, 
pénsase que despois do 9 de 
Marzo xa pode saberse se entra
ron ou non animais infectados. 
Pero o perigo do andácio conti
nua mentres exista o mal en cal
quer outro país con fluxos de ani
mais ou persoas coa península.+ 

O ECOAR ANGURIANTE DO GRIPO 

O gripe non era cousa do outro mundo. Pero 
cando chegaba facía andar a todo o lugar en bu, 
lina. Calaban as campaiñas de Quintela, A Lu, 
cenza, Xuanín, Riazón ... E nas lareiras, nas cor, 
tes á hora de munxir, nos prados, na seitura ou 
na sega, pero, sobre todo, nos mazadoiros pola 
fresquiña, escoitábase o ecoar do gripe nas pa, 
rolas e conroblas: xa o ten o Lixeiro, o Xudas, o 
Caganelas, ; Bispo, o Dios, os do Cristo... · 

O andácio avanzaba bulangueiro, pero instalá, 
base no lugar arteirainente, burlando todos os 
controis. As vacas duns lugares non se mestu, 
raban coas doutros e nen xiquera ian para os 
prados de cerca, nen se deixaban beber nos re, 
gatos que corrían daqueles lugares infectados. 
E nada de levalas ao boi é menos él feira e vol, 
talas para a casa. Nen mercar nen vender. Nen 
vacas, nen ovellas e menos os porcos da fruxe 
que lle podian traer a ruina a unha casa. 

Pero o gripo tiña que chegar e chegaba. E co, 
1?ezaban as vacas a i:on queren comer e a an, 

A. ElRÉ 

dar blandas dos cascos. Mirávaselles a boca a 
ver se tiñan pecedeiros, abríanselles as uñas por 
se estaban trilladas. Coma querendo espantar o 
mal. E da auga de caraballa e o viño con sal, 
pasábaselles a lavar a boca con xofre. E nas Pª' 
tas botábaselles chapapete. T amén había quen 
·as ferraba. Pero non era nada, nadiña de nada. 

O mal estaba "alí. As vacas non podian traballar 
e había que pedidle a xugada prestada aos veci, 
ños para carretar a herba, rendar o . millo ou as 

· patacas, enmedar e mesmo ir pola leña para 
quemar o forno. O leite, o único que podía en, 
fermar ás persoas, tamén se lle pedia aos veciños 
que ainda tiñan as vacas sáns. A solidariedade 
era algo natural, consustancial á veciñanza. 

As vacas non saian da corte, cos porcos escapá, . 
base para os cortellos de máis lonxe e o que coi, 
daba ás vacas non lles daba aos marraus e me, 
nos entraba xunto á parca de cria. Á entrada 
dos currales, das cortes e dos cortellos ciscábase 
cal vivo moido para queimar o mal, ou, polo 

menos, para escarmentalo algo. As portas e tra, 
galuces enchíanse de follatos de sabugueiro. 

En duas, todo o máis tres semanas, o andácio 
desaparecía cal trebón pedreiro, deixando tras 
de si unha falcatruada difícil de esquecer. Moi, 
tas vacas abortaban, outras non empreñaban. 
As roáis vellas comezaban a ter maniotas. Al, 

· guns cuxiños morrian. A ceba era todo o ano 
fruxe. As xugadas xa non voltaban a tir~r co, 
ma antes, quedando blandas dos cascos. As pe, 
les das bacas comezábanlle a aparecerlle be, 
rros. Unha calamidade! 

Hai anos que o gripo (febre aftosa) ou o rúbio 
dos marraos desapareceu coa chegada das vaci, 
ñas que, por certo, producianse en Lugo. Hai 
roáis dunha dúcia de anos, desapareceron tamén 
as vacinas e deuse o mal por erradicado. Cando 
chega agora é através das rádios e da televisión. 
Pero ainda fai tremer de medo aos máis vellos. 
O ecoar anguriante é o mesmo, ainda que veña 
de ben lonxe. Tan lonxe coma de Inglaterra. • 

•• •• l. 
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O PSOE incorpórase 
ao governo de Narón 

O Grupo municipal do 
PSOE de Narón abandona 
a oposición de Narón 
-onde contiriuan PP e 
Grupo Misto- para 
incorporarse ao Governo 
municipal formado por 
Unidade de Narón e BNG e 
presidido por Xoán Gato 
(UN). Este paso constitue 
un máis no proceso de 
integración de UN no BNG. 
O alcalde Gato xa 
anunciara que 
probabelmente se 
apresentará polas siglas do 
BNG nas vindeiras 
eleícións municipais. A 
incorporación dos dous 
concelleiros socialistas vai 
en consonáncia cos pactos 
locais asinados entre 
socialistas e nacionalistas 
para que o alcalde sexa o 
cabeza da lista progresista 
máis votada.• 

Comeza a priva6zación 
de Celulosas 
de Pontevedrq 

Durante os vindeiros 
dous meses vai 
desenvolverse o proceso 
de venda do 51% do 
capital da Empresa 
Nacional de Celulosas, 
ENcE, cuxa principal 
factoria está en 
Pontevedra. 0 .51% de 
ENcE está nas mans da 
Sociedade Estatal de 
Participacións lndustriais, 
SEPI. Nunha primeira fase 
procederá a vender o 
24,99% do capital a un 
grupo de referéncia. A · 
esta privatición 
presentarán propostas 
dous grupos galegas, un 
constituído por unha 
alianza entre Fenosa, 
Foresgal, Caixanova e 
Pastor, e outro por Caixa 
Galiza xunto co grupo 
portugués Sonae. Unha 
segunda fase venderá o 
restante capital a 
empresas capacitadas 
para formar parte desta 
corporación papeleira. • 

Campaña para anular 
o consello de guerra 
contra Baena 

Através dunha campaña de 
recollida de sinaturas, 
familiares e amigos de Xosé 
Humberto Baena queren 
exixir xudicialmente a 
anulación do consello de 
guerra que o condenou á 
morté o 27 de Setembro de 
1975. Entenden estes que o 
proceso contra o 
antíf ascista gal ego e catro 
persoas máis non contou 
coas mínimas garantías 
legais que recoñecia a 
lexislación franquista, polo 
que se debe lembrar "como 
un verdadeiro crime-de 
Estado". O proceso ten 
tamén como obxectivo abrir 
un vieira de lembranza da 
época ditatorial "xa que 
nestes 25 anos observamos 
como se induce ao 
esquecimento da natureza 
fascista do réxime 
franquista".• 
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ano 2000 houbo 
11.346 acidentes 

na construción, 
21 O foron graves 
e 19 con vítimas 

mortais. 

A.N.T. 

A precariedade e a sinistralidade laboral motivaran a c9nvocatóri~ 

Amplo seguimento da folga da · 
construción, segundo CCOO e UGT 
A patronal e os sindicatos 
CCOO e UGT avaliaron de for
ma aposta o seguimento da 
folga da construción, convo
cada a nível estatal por esas 
duas centrais para o Venres 
dous de Marzó. A precarieda
de e a sinistralidade laboral 
xustificaron a convocatória. 

Segundo CCOO e UGT, na Ga
liza secundaron a folga arredor 
do 90% dos cen mil traballado
res que compoñen o sector. Na 
Coruña e Lugo sempre segundo 
esta fonte- o seguimento foi in
ferior que en Ourense e Ponte
vedra. Os dous sindicatos ase
guran que todas as grandes 
empresas paralizaron a activi
dade por mor da convocatória. 
Durante a xornada de paro non 
se produciron manifestacións 

nen concentracións que acom
pañasen a protesta, ainda que 
si actuaron alguns piquetes pa
ra informar aos traballadores 
das razóns da folga. 

A patronal estimou que o se
guimento da convocatória foi 
mínimo e tildou de "insignifi
cante" a participación no paro. 
Sen embargo, a Confederación 
Estatal da Construción emitiu 
un comunicado no qoe afirma
ba que no resto do Estado a 
chúvia influiu na convocatória, 
p.olo que moitas obras perma
neceron paradas. A matización 
da patronal viria a confirmar 
que si acusou o seguimento do 
paro pero que preferiu achaca
lo ás condicións climáticas, 
condicións que non variaron ao 
longo de todo o inverno. 

Alta sinistralidade 

A convocatória viña dada por un
has condicións de traballo que pro
vocan un importante número de 
acidentes laborais, feito que os sin
dicatos agardaban corrixir forzan
do á patronal a tomar medidas co
mo consecuéncia dun seguimento 
masivo da convocatória de taiga. 

A precariedade no emprego, o 
desregulamento nas condicións 
laborais e a subcontratación sen 
contml inciden na falta de segu
ridade nas obras. Desta situa
ción dan canta os dados estatís
ticos do sector, que revelan que 
no ano 2000 poducíronse na 
Galiza 11 .346 acidentes no sec
tor da construción; deles 21 O fo
ron de carácter grave e 19 rexis
traron vítimas mortais. • 

Rexeita a campaña de criminalización do seu secretário de· Transportes 

~ CIG convoca unha ~lga xeral do transporte 
para o 19 de ft\arzo polo conflito da Unión 
A CIG convocou unha fólga xeral 
no transporte na Galiza para o 
vindeiro 19 de Marzo ante a si
tuación de enquistamento na que 
se atopa o conflito laboral en 
Transportes La Unión. A central 

'-flacibnalista :dirixiuse aps demais 
sindicatos na .procura .da sua 
adesión -circunstáncia que está , 
pendente de resposta- e rexeitou · 
a criminalización do seu secretá
do nacional de Transportes, xa 
que unha denúncia afirma que o 
seu veículo estaba implicado nun 
acto delictivo contra un autobus. 

"A patronal sabe de sobra cal-é 
a matrícula do meu coche", in
dicou X.M. Pastoriza, secretá
rio nacional de Transportes da 
CIG. Unha denúncia apresen
tada en Carballo afirma que 
uns descoñecidos que ataca-

:ron ·un· autobus· do Grupo Man-
bus ian nur:i ,autonióbel que c0-
rresponde coa matrícula do ve
ículo de Pastoriza. 

O líder sindical lembrou que a 
denúncia "non é proba de nada" 
e lembrou a políti~a que Raul 
López e o Grupo Monbus leva a 
cabo para "sacar o conflito do 
ámbito laboral". A Nosa Terra xa 
deu conta no número pasado da 
presenza de informadores próxi
mos á patronal que interfiren no 
conflito e que seguen aos fol
guistas. "Agora queren incrimi
narme a min, cando non teño 
nada que ver", dixo Pastoriza. 

A CIG tamén se referiu ao papel 
que desempeña La Voz de Gali
cia, único médio que informou 
da denúncia respeitoJ á, matr\cu-

la do·:autemóbel de Pastorizá.. · 
"Q diário quer estabelecer con 
intencións que descoñecemos 
un nexo entre que pasa na 
Unión e a ka/e borroka no País 
Basco'', afirmaba unha nota do 
sindicato naciona'lista. A ·c1G 
estuda apresentar unha querela 
criminál contrá Monbus · e La 
Voz de Galicía. pala incrimina
ción de Pastoriza, ao tempo qu'e 
condena todos os actos violen
tos nesta folga, como os ape
dreamentos de autobuses leva
dos a ·cabo por incontrolados. 

Por outra banda, representantes 
da CIG entrevistáronse co Vale
dor do Povo para que este mé
die ante a Xunta co obxectivo de 
sentar a negociar á empresa, 
"posta que nós sempre tivemos 
disposici.qn ao diálog,0" .. • . 

Os .toros en España 
MANuELCAO 

Aminorada a influéncia dos antes chamados "poderes fácti
cos" permanece intacto o papel, a veces crecente, doutros 
factores non cuestionados por formar parte do miolo cen
tral do ser social e cultural de España. E o caso dos toros que 
convén diferenciar dos touros normais e correntes polo que 
é intraducíbel o término toro, referido ao touro de lídia. Os 
toros integran o que é unha parte do consenso básico ante
rior e posterior á. Constitución de 1978 sendo inecesário 
explicitalo nun acordo PP-PSOE dado que xa está inserto 
na clase política que queira ser alguén nun posíbel governo 
de España quedando só for:a a sensibilidade fuxidia e pouco 
estridente de grupos sociais diversos que consideran á festa 

· , - nacional.un resto máis de primitivismo e brutalidade. · 

Aqui, referiremos á importancia do toro non como feito cultu
ral senón como factor condicionante de decisións con ·conse
cuéncias económicas e soCiais lesivas para unha parte signifi
cativa da povoación. Tales derivacións colaterais quedaron de 
manifesto coa crise das vaca tolas e os abrocho da febre afto-

. sa. En efecto, as convulsións no sector da alimentación ani
mal forzaron a toma de medidas de prevención que non afec
taban ao touro de lídia. O govei,-no, facénd e eco d entir 
maioritário da povoación española, decidiu manter a celebra
ción dos festexos decidindo que os toros quedaban is ntos de 
análises para detectar a EEB, que todos o restos serian elimi
nados mediante incineración despois de cada corrida e que 
nengun animal pasaría á cadea alimentar c mpen ando a 
gandeiros por esta diminución de ingresos. No referente á fe
bre aftosa, as corridas de toros non se consideran concentra
ción de animais polo que non procede e tabelecer medidas li
mitadoras no transporte e matanza pública dos animais. 

'As institucións públicas 
españolas subordinan a saúde 

dos cidadáns e o património dos 
gandeiros doutras zonas do Estado 
á permanéncia da festa nacional. 

Parece claro, que as institucións públicas españ las ubordinan 
a saúde dos cidadáns e o património do gande ir d utra z -
nas do Estado á permanéncia, custe o que custe, da fe ta na
cional. Non existen problemas para eliminarlle t 
a calquer labrego galego unha vez detectado un ca de EEB, 
pódese decidir a supresión das feiras en Galiza pero, isa i, o to
ro é sagrado. Esta constatación serve para demo trar que 
problemas do sector primário en Galiza, e neutras zonas do Es
tado, requiren dunha coidadosa análise e v~loración pois po
deria resultar que de acordo co modelo do dilema do prisionei
ro se estiveran prexudicando os intereses do naso país. En 
efecto, nun contexto no que a maioria dos axentes non cum
pre as regras tal vez o que procede é incumprir tamén. Debido 
ao peso ·aplastante dos grupos de intereses que se móven an;e
dor do touro de lídia en España non vai ser 'posíbel implantar 
regras e controis rigorosos e beneficiosos para a cidadania e os 
outros sectores polo que un control exaustivo da cabana pró
pria só diminue a confianza do consumidor nos nosos produtos 
e o desvio da demanda cara outras zonas (Catalunya, por 
exemplÜ., non ten EEB ao non facer análises). Se Galiza deci~ 
de facer unha política de· controis .de calidade dos produtos 
cárnicos deberá completala con agresivas campañas de publíci
dade e información para desbaratar a posición dos axentes que 
pretenden lucrarse dos efectos negativos e imediatos dunha in
formación xeral que contabiliza un caso sobre outro de EEB na 
nosa cabarta gandeira. Non é <loado esperar dos· consumidores 
das grandes cidades un nível de coñecimento sobre o número 
de tests realizados en cada CCAA ou o tipo de análises realiza
dos aos produtos que entran na cadea alimentar. Nas socieda
des modernas xa pasou á história aquelo de que "el buen paño 
en el arca se vende" polo que hai que actuar directamente e 
sen complexos nos mercados para incidir nas preferéncias de 
compra dos axentes económicos e dos consumidores finais. + 

' ...... .1•1. - .. - ... ...... .... • - 1 . • - • .. 
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· A refornia laboral por decreto asume a maioria das exixéncias empresariais 

. Os Sindicatos anúncian un mercado de trabaHo ainda máis precário 
-0- C.i.. 

Xustificándose na necesidade 
urxente de renovar a normativa 
de traballo, o governo central 
decidiu o Sábado, 3 de Marzo, 
aplicar unilateralmente unha 
reforma laboral ·por decreto, 
ainda que non se producira 
nengun acordo entre empresa
riado e sindicatos. Esta deci
sión produciu grandes críticas 
entre os sindicatos, que consi
deran a decisión do gabinete 
un acto de prepoténcia que 
serve para debilitar ainda máis 
os direitos dos traballadores. 

"A decisión do governo impede 
calquera solución para reducir a 
precariedade nos contratos." 

lles benefícia aos empresários. · 
"Padecemos unha ofensiva inspi
rada nas rece itas. thatcherianas, 
suficientemente oculta através ~ 
dunha ofensiva propagandística 
dos médios de comunicación 
controlados polo PP." 

cipais cidades galegas e outro 
no próximo outono, baixo o epí
grafe de "Xornada nacional de 
loita", que quere ser un primeiro 
paso cara á folga xeral.. 

Máis precários por decreto 

As liñas mestras da reforma por 
decreto son o impulso das boni
ficacións empresariais e a facili
tación do despedimento, criando 
unha nova penalización de 33 
dias de salário por ano traballa
do para unha gran parte da po
voación activa. Ademais, pre
téndese que aumenten os con
tratos fixos a tempo parcial. 

Xesus Mosquera, secretário xeral 
da Unión X eral de T raballadores 
(UXT), o contrato de fomento es
tabelece que a maioria dos traba
lladores cobrarán o salário míni
mo por riba das decisións do con- · · 
vénio. "Esta reforma é o primeiro 
paso para desfacer todo o siste
ma de direitos !abarais". Segundo 
Mosquera, Aznar está impoñen
do un sistema neoliberal que só 

As tres centrais maioritárias 
anunciaron respostas á decisión 
governamental. A CIG foi a pri
meira en anunciar un calendário 
de mobilizacións, que terá duas· 
datas clave, o 22 de Marzo, con 
várias manifestacións nas prin-

Comisións e UXT perfilan ac
tualmente o mellor xeito de fa
cer unha reivindicación contun
dente. "DeberT)os procurar mo
delos orixinais de protesta para 
facer callar as nasas demandas, 
por riba de solucións fáciles, co
mo son as folgas", afirmou Xe
sus Mosquera: 

A partir do pasado 3 de Marzo, 
todos os contratos laborais de 
carácter temporal que non se re~ 
noven suporán unha penaliza
ción para a empresa de 8 días 
de soldo por ano traballado, un
ha indenización que non poderá 
aplicarse ao 34,5 por cento dos 
traballadores galegas, que teñen 
un emprego temporal actualmen
te, sen nengunha compensación. 
Como medida para frear esa 
femporalidade, o governo reduce 
o período máximo dun contrato 
definido a 12 meses; diante dos 
13 meses e médio vixentes. 

Para as centrais sindicais, a refor
ma é un paso atrás nó mercado 
de traballó e condena os asalaria
dos a perder ainda máis direitos 
laborais. Para a Confederación 
lntersindical Galega (CIG), a nova 
normativa é "herdeira do pacto de 
1997, no que se iniciou a carreira 
pala precarización, que medra de 
ano en ano". Segundo a CIG, o 
governo pregouse ás reclama
cións da patronal respecto á con
trata-ción a tempo parcial. "Agora, 
calquera emprego pode cubrirse 
con contratación parcial, ainda 
que publicamente se dea unha 
imaxe de falsa estabilidade." -c~r 

crr 
cr 

A.N.T. 

En Comisións Obreiras, a reforma 
considérase rexeitábel. "Este sin
dicato mostrouse partidário de 
chegar a solucións pactadas, non 
a imposicións". O seu secretário 
xeral, Xoán Maria Castro, criticou 
a xeralización do contrato de fo
mento do emprego. "Só se debe
ría aplicar dentro de colectivos es
pecíficos que precisasen un im
pulso". Unha das preocupacións 
desta central é a temporalidade. 

CUT, CGT e CNT celebraron unha manifestación contra a reforma laboral o 3 de Marzo 

A maior novidade da reforma é a 
ampliación do contrato de fomen
to do emprego (na reforma de 
1997 só se podía aplicar aos me
nores de 29 anos e maiores de 
45) a todos os colectivos que non 
sexan varóns de entre 31 e 44 
anos que non estean parados ou 
sexan minusválidos, e a mulleres 
neses mesmos casos sempre 
que traballen en sectores nos 
que haxa ampla preséncia femini
na. Este termo dáse só a aquelas 
parcelas do mercado de traballo 
nas que a muller domina. Para o 
resto da povoación activa, abará
tase o despedimento (de 42 a 33 
días de soldo por ano).• 

en Vigo á que asistiron dous milleiros de persoas. Sob o lema "Contra a precariedade e a nova reforma laboral: loi
ta sindical!" os asistentes red amaron emprego estábel, direitos laborais, investimento social e reparto do trabal lo e 
da riqueza. Na mobilización tamén se berraron numerosas consignas contra os sindicatos CIG, CCOO e UGT.+ 

REFORMA LABORAL Á MEDIDA DA PATRONAL 

Ainda que a nova reforma laboral foi impos
. ta pola via do decreto, non está ainda moi 
claro que vaia ter unha p ición frontal por 
parte de todas as centrais sindicais, especial
mente de CCOO e UGT presentes nas me
sas de negociación coa patronal CEOE. Asi, 
alén de rexeitar o decretazo, non houbo 
nengun anúncio dunha folga xeral ou mobi
lizacións, e tampouco de ruptura do resto 
das mesas de negociación (pensións, cober
turas sociais). Hai mesmo quen pensa que os 
sindicatos estatais preferiron que fora o Exe
cutivo o que se fixera responsábel da nova 
reforma en matéria de contratacións, xa que 
non ha:bia nengunha contrapartida seria que 
ofrecer aos traballadores. A intensidade da 
resposta clarificará se isto é asi ou non. 

As medidas que vai impor o Governo de 
Aznar pola via do Decreto afondan ainda 
máis na desregulación laboral~ ao rebaixar a 
indemnización 'por despido improcedente 
de practicamente todos os novas c<;mtratos 
fixos, pasando de 45 a 33 dias. A maiqr di
feréncia entre un contrato fixo e outro 
eventual é a cuantia da inderi.izacion por 
despido, e pouco a pouco vai desaparecen
do, aumentando deste xeito a precariedade 
laboral e ao mesmo tempo a arbitrariedade 
e prepoténcia patronal. A indenizacion de 
oito días por ano traballado nos contratos 
temporais, unha novidade, é· totalr.. ente 
cativa e non pretende ser máis que un cara
melo .para xustificar o resto dun Decreto 
tan negativo para os traballadores. Non é 
menos noxenta a reforma que se propón so
bre o contrato a tempo parcial.. En resumo, 

MANuELMERA 

esta é unha reforma que recolle nun 90% 
as reivindicacións pa'tronais. 

cias actuais de: concentración da riqueza 
nunhas poucas empresas e un sector da so
ciedade cativo; incentivar a precariedade la
boral, perda do poder adquisitivo dos salários 
e fracionamento do movemento obreiro. 

Executivo (que se coñezan), bota tamén por 
terra· a estratéxia baseada no diálogo como 
centro da loita pola millora das condicións 
laborais ou para defender conquistas ante
riores. Co Decreto xa np prelo a mobiliza
ción perde forza, aparece como un pataleo, e 

• UNHA REFORMA REACCIONÁRIA. 0 
governo non ten nengun argumento de pe
so para vender esta nova reforma, non é 
creíbel que rebaixar o custe dos despidos 
permita realizar máis contratos. Pouco ou 
ren ten que ver unha 

• A AUTONOMIA DAS PARTES. Por outro toda a iniciativa fica do lado do Executivo. 
lado, con este Decreto, o Govemo bota abai- lsto teriase evitado, ou atrancado, con mo-

causa coá outra. ·Pero 
ademais estas son medi
das semellantes ás . que 
se puxeron en práctica 
coa reforma do 97 e 
non deron os res~ltados 
que. se fixar.o·n como 
meta. Non baixou a ta
xa de temporalidade a 
un 20% como se pre
tend ia, senón que en 
Galiza med.rou e no res-

. xo toda a teoria da au- bilizacións prévias e durante o procesa. nego-
tonomia das partes. en ciador. O govetno teria medido máis estas 

'O- - matéria de relacións lá- actitudes ditatoriais, teria que negociar, con-
governo non'; ten:- boraÍ$, e tam..én, -9Jlque . vepcer e inten,tar .dividir. En fin1 que o vello 

-se fale menos. do tema, ~ · modo de facer as causas no sindicalismo vol-
nengun argúmento de 
peso para -vender .esta 
nova ref arma, rión é•. 

creíbel que rebaixar o 
custe. dos despido.$ .. 

permita realizar máis. 
contratos" 

ª estratéxia de CCOO ta a demostrarse como o máis eficaz. 

. to do Estado a média 
xira nun 33%. Por ou-

. tra banda, a xeración 
de e!l}prego non se po
de unir á reforma, xa 
que ~e deu en toda a 
Unión Europea por 
motivc¡s de economia global, valor da moe
da, avance tecnolóxico, etc. 

T ampouco hai motivos económicos para a 
reforma,- xa que o PIB medra por riba dos pa
íses do entorno, e as empresas teñen taxas de 
benefícios que son dos máis altos de Europa. 
Estas medidas son comprensíbeis e razoná
beis só se o govemo quer afortalar as tendé11i: 

e UGT baseada nesta 
premisa e nunha pre: 
sunta imparcialidade do 
Govemo ( calquera que 
fose). Aznar tomou par -
tido, como xa antes o 
fixera Felipe Gonzalez, 
e en · ambos os ·casos foi 
á· f~vor da pa,tronal. 
Non se entende entón . 
porque un fu~ro gover
no, central oú autonó-
mico, non pode facer o 
próprio pero a prol dos 

traballadores. Non hai, .nunca houbo auto- · 
nomla dos governos ~a-s relacións laborais, 
xa que inciden directamente sobre o modelo 
económico e social, e este Decreto demós
trao con toda contu:11déncia, por se alguén ti
_ña dúbidas. 

O xeito en que se fai esta reforma, sen pactQ 
e sen que existiran longas negociacións co 

• A DERROTA DO PACUSMO. Por último 
tampoúco serve para ren querer xogar cos 
votos eleitorais cando se trata de acadar 
obxe.ctivos contra natura. De pouco lle ser- · 
viu a Fidalgo lembrarlle ~ Aznar que "a re
forma do 97 contribuíra á sua maioria abso
luta" e que un' Decret:o podia quitarlfe a fo~ 

' to do apreton· de 'mans tos· secrei::ários x"e- ' 
rais de CCOO e UGT e terlle custes elei
torais. Esqueda que o Partido Popular, por 
riba de tacticismos, ten un proxecto políti
co e sirve a unha clase social. 

A reforma xa está imposta, pero iso non quer 
dicer que non poda botarse abaixo, que non 
haxa capacidade no movemento obreiro pa
ra dignificar as relacións laborais, distribuir 
dun xeito máis xusto a riqueza, democratizar 
as empresas ... Na mobilización, na constán
cia, na solidariedade está a clave.• 

MANUEL MERA éPresidente da CIG 



16 ECONOMtA 
Nº 977 - ANO XXIV ANOSATERRA 8 DE MARZO DE 200 l 

A LOITA CONTRA A GLOBALIZACIÓN 
É LOCAL, NACIONAL E INTEI\NACIONAL 

O asasinato de Amador Rei e Daniel N ie
bla espertou en todos os traballadores <leste 
país a dignidade colectiva e a rebeldia da 
q~e fixeron gala nas xo~as do 1972. 

Vintenove anos despois, cum re un novo 
homenaxe a Amador e a Dam e a todos 
aqueles militantes sindicais e poli · os que 
foron perseguidos, torturados, despe · os, 
exiliados ou condenados en xuízos sumarl
simos por defender· a causa dos traballado
res e da liberación nacional de Galiza. 

T emos que recoñecer que os avanzos que 
tivemos os traballadores en liberdades, en 
condicións de vida e de traballo, debámos
llos ac;> sacrifício de moitos loitadores. Sa; 
bemos que os traballadores nunca conse
gueron nada regalado. Todas as conquistas 
exixiron de organización e de loita fronte 
ao capital e o Estado. 

Pero vintenove anos despois irnos facer o 
diagnóstico de que a situación xeral dos 
traballadores galegas e dos traballadores de 
todo o mundo s·ofreu un sério retroceso. 
Todo o conquistado está en perigo. 

Hoxe, un tércio da forza de traballo mun
dial -en torno a mil millóns' de persoas - es
tá sen emprego, e non vive nas·· "cabanas 
electrónicas" qué pregoa Bill Gates, non es
tá no "setor de servizos" nen se dedica, apa
rente_mente, ao ócio criativo. Polo contrá
rio, o que as estatísticas mostran é que eses 
mi.lleiros de desempregados seguen ligados 
ao mesmo "paradigma do .traballo", só que 
agora como traballadores precarizados, ter
ceirizados ou subcontratados, con direitos 
cada vez máis limitados e cada vez máis 
alleos ao mundo das organizacións sindicais. 
Unha transformación social xigantesca, pe
ro que non foi o resultado natural, neri moi
to menos benéfico, das novas tecnoloxias 
informacionais. Foi, en grande medida, o 
resultado dunha reestruturación política e 
conservadora do capital, en resposta á perda 
de rendabilidade e govemabilidade que en
frentou durante a década de 1970. 

Nese sentido, cando as· teóricos do "pos-in
dustrialismo" decretan o "fin do traballo", es
tán ollando apenas para os números que in
dican a redución do péso relativo do empre
go industrial na estrutura ocupacional. Mais 
mesmo aí, as evidéncias son de que a mudan
za vense dando de forma extremamente desi- · 
gual entre o§ diferefl:tes países. Se é posíbel 
dicer que o empr~go v.en crescendo máis ra
pidq.me~te l).Q sect:or qe servi~os, nos Estados 
Unidos,. -Inglªterrp. _e ~Canadá, o mesmo non 
se pode dicer con relación !!O X11póti., Alema
ña, Eran.za ou mesmo ·na ltália. Para non fa- . 
lar do caso da periféria latinoamericana; on-. 
de :a destrución , do~ €mpregos industriais foi 
obra dunha · política~ económica ultraliberal 
que promoveu ·de forma explídta é estra.téxi
ca a desindustrialización e o aumento do de
semprego estrutural, independente de cal
quer tipo de _revolución informacional. 

WMPRENSE 29 ANOS DESDE QUE AQUEL 10 DE MARZO DE 1972 A. CLASE 

OBREIRA GALEGA"SE ERGUEU COLECTIVAMENTE E COLOCOUSE NO MESMO NÍVEL 

HISTÓRICO EN QUE OS MÁRTIRES DE CHICAGO COLOCARON AO PROLETARIAOO 

NORTEAMERICANO, OU A REVOLUCIÓN DE ÜUruBRO AO PROLETARIADO RlID. 

.son os contratos lixo e o despedimen¡o libre. 

Por sorte, ese período de cegueira e atolon
dramento que chegou tras a caída do 1'socia
lismo real" está a piques de rematar. O novo 
milénio trai-nos novas esperanzas e o rena
cemento da resisténcia. Vemo-lo na própria 
bandullo do monstro: mobilizacións en Seat
tle, Washington, Xenebra, na mesma e pró-. 
pria festa do gran capital en Davos, grupos 
revolucionários en Colombia, alzamentos 
en Ecuador, caída do vello réxrme en Vene
zuela, manifestacións dos sen terra en Bra
sil, dos campesiños en 

a Organización Mundial do Comércio- des
tinada a controlar, govemar e administrar a 
vida da humanidade segundo as regras escri
tas do libre mercado capitalista e do libre lu
cro capitalista. A ditadura internacional que 
exercen as multinacionais e o capital finan
ceiro mundial é sen precedente na h istória. 
A previsión de Marx e Engels realizouse, 
nun grau surprendente. 

Pero encontramos tamén no Manifesto Co
munista previsi,óns que non se rea lizaron. 
Marx e Engels previran que "as demarca-

cións e os antagonis
Franza, renascer do sin
dicalismo de clase en 
todo o mundo. 

O poder do .capital é 
moi vulnerábel porque 
os resuldados da sua ex
pansión son terríbeis 
para moitos sectores da 

'O poder do capit~l 
é moi vulnerábel 

mos nacionais do pa
vos desaparecen cada 
vez máis co desenvol
vimento da burguesia, 
coa liberdade do co
mércio e o mercadq 
mundial, coa unifor
midade da produción 
industrial e as condi
ci ó ns de existéncia 
que corresponden a 
esas demarcacións e a 
eses antagonismos". 

· sociedade mundial. 
· Ocórresenos que habe
ria que perguntarlle á 
xente se está a favor da 
concentración e a cen
tralización do · poder 
económico en monopó
lios. Estamos seguros de 
que poucos dirían que 
si. O problema é que se 
está a presentar a globa-. 
lización como algo ine-
vi tábe l, natural e uni
versal. 

porque os resultados 
da sua expansión 

son terríbeis 
para moitos sectores 

da sociedade 
A história do século 
XX -duas guerras mun
d ia is, e inumerábeis 

mundial" 

Desde o ano 45, a partir 
de organizacións de clase nacionalistas e pro
gresistas, conseguiron-s.e moitas cousas no 
mundo. Sanidade pública, educación, pen
sións, vacacióñs, direitos sociais e políticos en 
xeral. Pero a partir do debilitamento organi
zativo dos sindicatos e das organizacións pro
gresistas desde o ano 7 5, o capital logrou re
cuperar · moito terreo e dar marcha atrás en 
moitas conquistas. Os capitalistas din-nos 
agora que este é o único e mellor mundo no 
que podemos viver. Pem sabemos que non é 
verdacle. O; mihi11alores an;eguirrn no~ un 
estafo-de hnestare ¡xx:len volver, a loitar p:na recupe- . 
raro tric)iche obter ainch rnais. · 

• A J,OITA NON TEN FRONTEIRAS. É ine
citábel aqui unha referéncia ao Manifesto 
Comunista de Marx e Engels, obra que con
tén un incisivo e penetrante diagnóstico do 
mundo contemporáneo. O capitalismo -insis-

conflitos brutais entre 
nacións- non confir
mou de maneira al
gunha es.ta previsión. 
Na realidade, o que 
esta experiéncia histó
rica demonstra é que o 
reino da burguesi.a e a 

dominación do mercado capitalista non su
primen senón que intensifican -a un grau 
sen precedente- os conflitos nacionais. 

Que consecuéncias tivo a intensificación do 
· proceso de globalización capitalista nos últi

mos anos? Se examinam~s o que pasou nesta 
. última década, fica evidente que, contraria

· mente ao que pretenden os ideólogos do 
' mercado global, este non contribuiu de nen

gunha maneira a criar unha· "nova orden 
mundial" pacífica e harmoniosa. Moi polo 
contrário, a globalización alimentou as. lOi
tas identitárias e os nacionalismos, A falsa 
universalldade do mercado mundial estimu
la os particul~ismos: o cosmopolitismo mer
cantil cbcapitale(f)~ ~nútrerre fil 
¡xocarnenre. &na~ e a anrire<e Cimba di; graPíle; 
a:ntra:Jia:inscb ~na erada~ 

tían os dous autores- está levando a cabo· un Contrariamente ao qu.e se afirma cÓn fre-
proceso de unificación do mundo, submeten- cuénc~a, os estados-nación continuan a xo-
do todo o planeta á suª dominación. Abur- . gar un papel decisivo no campo político e 
guesia "obriga, baym -p~ha.:8.e IlK>rté, a.~tQdas ~· econó1Ilice: Para eómezár,~son os ~Estados · 
as nacións a adourar o rúOd; bur~és de pio; -dos pafses capÚ:ali~tas d~minante~, · através-

T odo indica, portanto, que o traballo non dución; as obriga a introducir a chamada ci- de seus representantes, os que determinan as 
perdeu a sua centralidade e que a cla5e ope- vilización no seu seo, isto é, a ·se tomaren ta- polfticas neoliberais do G-7, do FMI, do 
rá.d? npn~ a~apou . . O que ,oc<;>veu nas últi- mérí_ burgues~: Nu~a P.alabra, ela mo_dela o .. Bf0, da OMC. Son ~s~~s mes~os Estados, os 
~~- duas~déCáaasdo sécu\Q XX'f9i, defacto, IlJliruhá.sua i.maxe,.. . .fSt.Q era,)¡rygran~e me·- ,q9e utilizando os seus instrumentos-' militares 
Ürlha .~omp(e:Xizaciói;l do mundo do traballo .. '". dída, en.1848, unha anticipac'íóri de tefidén- -:: e en particl.llqr a OT ÁÑ; impónen. a su~ or-
e , do d~semprego . .E, como consecuéncia, d~· futuras. r rátase dunba análise que é moi- de en escala mundial, corrio o demün.Sr'ran as 
imha inevitábel dispersión dos intereses e to maj.s verdndeira hoxe do que 150 anos atrás. guerras de intervención imperial no Golfo e 
da linguaxe dos traballadores, o que ven di- na lugoslavia. Enfin, o estado-nación norte-
ficuldando a soldaxe política dos seus di- Nunca antes conseguiu o capital, como ago- americano, única superpoténcia no mundo 
versos segmentos. , -ra, no início do século XXI, exercer un poder -· atual, exerce unha hexemonia económica, 

tan completo, absolµto, integral, universal e política e militar indiscutíbel. 

dos do FMI, colocan o pagamento da débeda 
externa como primeira prioridade do orza
mento e poñen en prática, co maior celo, as 
políticas neoliberais de "axuste estrutural". 

Unha loÍta eficaz contra o lmpério do Ca
pital multinacional non se pode limitar ao 
nível do estado-nación. Por várias razóns: 

1) As vitórias obtidas ao nível nacional son 
limitadas, precárias e constantemente am~
azadas pola poténcia do mercado capitalista 
mundial e das suas institucións. 

2) Unha perspeitiva estreitamente na
cional non permite a formación de alianzas 
e a constitución dun polo mundial alterna
tivo. ó unha coalición de forzas interna
cional é capaz de enfrentar e abrigar a re
cuar ao capital global e os seus in trumen
to : FMI, OMC. 

3) O e tado-nación non é un paz o ial 
homoxéneo. As contradicións de cla e, o 
conflito sociais e a fratura entre a oligar
quia e a ma a do traballadore , a elite pri
vilexiada e a multitude do pobre e do ex
duídos atravesa cada nación. 

4) Asumindo a lexitimidade das formas 
progresistas e emancipadoras do nacionalis
mo hai que evitar no mundo de hoxe for
mas illacionistas, intolerantes, agre i.va , 
expansionistas, opresoras. 

5) Os problemas máis urxentes da época . 
son intemacionais. A débeda do T erceiro 
Mq.ndo, a ameaza de catástrofe ecolóxica 
iminente, o control da especulación finan
ceira e a supresión dos paraísos fiscais, o 
cancro da precarización do mercado de tra
ballo, o desmantelamento do esrado de benestar, 

. a explotación infuntil, o incremento da pID5t:itu
ción, a medra imµ:rrábel do ~. ~ a.ies

tións glotais que esixen solucións planet:árias. 

Estamos convencidos de que para loitar de 
maneira eficaz contra o sistema é preciso 
traballar simultaneamente en tres niveis: o 
local, o nacional e o mundial. 

En cada país eco seu govemo é qu o mo
vimento antiliberal ten que axu tar c nta 
en primeiro lugar. Pero cada vez aparece 
mais a necesidade urxente de unir forzas, 
intercambiar experiéncias, artellar iniciati
vas, en vistas de constitur un pólo alterna
tivo, un contra-poder, unha lntemacional da 
Resisténcia á globalización capitali ta. O 
encentro internacional de Chiapas en 
1994, as batallas de Seattle, Praga e Niza 
no ano passado, e o Forum S cial Mundial 
que inaugurou o século XXI, son algunhas 
das principais etapas da constitución deste 
novo internacionalismo, orientado polos 
intereses comuns dos traballadores de todos 
os países e pola defensa da Humanidade. 

O~que está en xogo, nesta confrontación 
~planetária decisiv~, non .é só o de~~i/1<? dun
ha ou outra nación, senóri tamén o do con
xunto da espécie humana, ameazada na sua 
própria sobrevivéncia polas catástrofes eco- · 
lóxicas que resultarán, inevitabelmente, do 
curso actual, desenfi.ea:lo e irraciooal, de cbtntión 
cá¡)i.éal.ista do meio ambi~ 

O c~pital global é o fuimigo comun da gran
de maioria da humanidade. Os seus adversá
rios son traballadores de Paris e de Sao Pau
lo, sindicalistas de Detroit e de· Seul, de Fe
ne, Ferrol, ou Vigo, camponeses da Confé
dération Paysanne e do MST brasileiro, eco-Retomando a vella cantilena, debemos dicer 

que o capital estase a expandir porque polí
tica e militarmente consegueu ·derrot;ar aos 
países e sociedades anticapitalistas. En moi
tos lugares entraron governantes pro oci
dente (ao estilo Ieltsin). En case todos, os 
sindicatos se debilitaron ... E o resuldado <liso 

ilimitado sobre o mundo inteiro. Nunca an
tes puido impor, como atualmente, as suas 
regras, as suas políticas, os seus dogmas e os 
seus intereses a todas as nacións do globo. 
Nunca antes existiu unha tan densa rede de 
irutitucións intemacionaís -como o Fundo 
Monetário Internacional, o Banco Mundial, 

No caso dos países do Sul, os estados-nación laxistas do Sul e do Norte, feministas da 
. non deixan de xogar un papel importante: Marcha Mundial das Mulleres, xóvenes das 
salvo poucas excepcións, funcionan como có- redes de acción direta contra a mercantiliza-
rreas de transmisión para o sistema de domi- ción do mundo. Esta loita contra o capital 
nación imperial, se subi:neten sen dúbida aos global non coñece fronteiras: ela é, por ne-
imperativos do capital financeiro e aos dita- cesidad~ imperatj.va, mundial e planetária. • 

. ,. . . . - ' ~ -· .. . ~ ' . - - -\ - - - - - - - - . . .-
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O longo 
camiño de 
FENOSA cara 
o galega 

Por fin. Con esta expresión 
sauda A Mesa pala Normali
zación Lingüistica a iniciativa 
de Unión Penosa de apresen
rar un modelo bilingüe cas
telán-ga lego de factura aos 
usuários. Iniciativa que non 
e tivo exenta de demandas 
anteriores. Seme lla que o 
mellar recurso e non pagar a 
lus a x ulgar po los antece
dentes. 

A Mesa leva sen abonar as 
facturas de Fenosa desde o 
mes de Xaneiro do 2000 . 
Máis de un ano de morosida
de tras exixirlle á empresa 
que as facturas tamén tive
ran en conta o galego, En 
Xuño do pasado ano o local 
da asociación sufriu un corte 
no subministro eléctrico, pe& 
ro continuou sen pagar. A 
Mesa considera que é unha 
"demanda xusta receber a in
formación do consumo e fac
turación na língua elixida 
polo cliente". 

"A Mesa olicitou expresa
mente a finais de Xaneiro do 
2000 que queria receber a 
información do eu consumo 
en galeg , un direit ampa
rado poi E tatuto Ga l go 
do Con umidor, e manife -
t u a ua intenci 'n de n n 
pagar máis recibo mentre 
n n ti ve n en g 1 g , 
po tura qu mantivo até a 
actu lidad ", din. Ante de 
tomar esta medida, a aso
ciación realizara en 1997 un
h a campaña co lema "Que 
non electrocuten a tua lín 
gua" e duran te o 2000 un en
vio de tarxetas que co título 
"En.galega , é de recibo" con
vidaba aos cidadáns a de
mandar o iso do galega. Os 
froitos das campañas come
zan verse agora n a factura, 
na que a maioria dos textos 
escritos van nas duas línguas. 
Continua a apresentarse só 
en castelán a información 
complementária, as ofertas 
do servizo e a estimación do 
gasto diário. 

Neste longo e lento devalar 
de Fenosa cara o galega, que
dan asignatu ras pendentes. 
A compañia eléctrica conti
nua a utili zar o topónimo 
"La Coruña" nas suas comu- · 
nicacións. A Mesa confía en 
que a factura sexa un primei
ro paso, tras o que siga a in
corporación plena do galego 
a todos os seus documentos 
sexan recibos, av isos ou 
campañas publicitárias. + 
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O Estado españolé dos poucos da UE que non integra este método terapeútico na Seguridad~ Social 

Homeopatia, a cura por similitude 
* PAULA BERGANTIÑOS 

"A primeira e única misión do 
médico é a de devolverlle 'a 
saude ao doente, o que se de
nomina curar". Con esta fra
se, o alemán Hahnemann 
inaugura a primeira páxina do 
Organon, obra coa que senta 
as bases,. no século XVIII, da 
Homeopatía. Un método tera
peúti co baseado na experi
mentación que a cada paso 
gaña pacientes pero ao que 
só se pode recurrir en consul
tas privadas. A diferéncia do 
que acontece aqui, a maioria 
dos paises da UE·-apostan por 
oferecer através da Segurida
de Social a posibilidade de 
optar á "cura por similitude". 

Os médicos homeópatas funda
mentan o seu traballo na capa
cidade curativa do próprio orga
nismo. Frente á utilización de 
medicamentos convencionais, 
apostan por reactivar as defen
sas e recursos próprios do pa
ciente. Ao tempo parten do tra
tamento individualizado e holís
tico, ou o que é o mesmo, que 
ten en canta todos os síntomas 
non só o motivo da consulta, asi ~ 
como o tipo de vida que leva, <i 
dieta, entorno ou traballo. 

A Medicina natural abarca dife
rentes técnicas e terápias, pero 
Maria Xosé Gómez Segarra, 
presidenta da Asociación Gale
ga de Medicina Homeopática 
explica que "a Homeopatia e a 
Acupuntura teñen un peso en si 
mesmas que as permite actuar 
de maneira independente". 

É máis barata que a Medicina 
convencional pero ao non estar 
coberta pala Seguridade Social o 
doente ten que pagar a totalidade 
dos medicamentos e as consul
tas. "É menos custoso até o ponto 

· de que a Seguridade Social fran
cesa aforrou a metade do gasto 
farmaceútico grazas a Homeopa
tia", explica Gómez Segarra. 

A consideración deste método 
terapeútico non é a mesma no 
resto de Europa. En paises co
mo Franza, Inglaterra, Bélxica, 
Holanda, Suiza ou A1emaña, o .....: 
seu ensino está integrado den- i .( 
tro das faculdades e a Homeo-
patía esta coberta pola Seguri-

Maria Xosé Gómez é presidenta da Asociación Galega de Medicina Homeopática. 

dade Social como unha espe
cialidade máis. No Estado espa
ñol non é así, ainda que os me
dicamentos homeopáticos están 
regulados pola Leí do Medi
camento e só se poden mercar 
en farmácias. A nivel formativo 
algunhas faculdades están a dar 

os primeiros através de diplo
maturas e cursos. Na Galiza, a 
Universidade de Santiago orga
niza o master "Medicina natural 
e a sua aplicación en Atención 
Primária" que inciue á Homeo
patía e no que participan sete 
catedráticos. + 

Os medicamentos homeopáticos véndese unicamente en farmácias •. 

Un médico para un século de luces 
A Homeopatia toma forma a fi
nais do século XVIII através dos 
experimentos de Hahnemann, 
médico alemán desencantado 
coa profisión. Era un xénio pró
prio do Século das Luces que 
ademais de medicina estudou 
química e sete idiomas, entre 
eles o sánscrito. · 

"A sua aportación revolucionou a 
medicina ao introducir a experi
mentación. Pensaba que a medi
cina máis que curar mataba e 

· que ademais non existia nengun 
critério léxico para aplicar a tera
péutica". Abandonou a sua profi
sión e viveu das traducións. Foi 
isto o que lle permitiu coñecer A 

matéria médica de Cullen que o 
deixou intrigado pola explicación 
a respeito do tratamento das fe
bres intermitentes, o paludismo, 
coa quinina. 

Empezou a experimentar' no seu 
próprio carpo e descubriu que se 
unha persoa sana tomaba esta 
substáncia reproducíanselle os 
síntomas do paludismo. Chegou 
á conclusión de que a capacida
de curativa dunha sustáncia radi
ca en que tomada en doses 
grandes por unha persoa sana 
produce os síntomas da enfermi
dade. Polo tanto se o toma unha 
persoa enferma en doses peque
nas é capaz de curar "por simili-

tude". "Ao estonar unha cebola 
prodúcense os síntomas do res
friado, é dicer, moqueo, escozor 
de olios ... /!..o diluir e dinamizar" a 
cebola obtemos un medicamento 
homeopático -allium caepa- que 
cura o catarro", explica Gómez. 

Hahnemann, sentou as bases da 
Homeopatia no Organon. O seu 
método recolle o princípio de simi
litude de Hipócrates, que afirmou 
"a maior parte das enfermidades 
curan polos axentes susceptíbeis 
de producilas". A partir desta con
sideración este médico alemán 
desenvolverá unha medicina ener
xética que parte dos principios da 
termod inámica. Gómez aponta 

: Unha única 
1 
1 proza na 

Seguridad_e 
Social 

O exílio de Hahnemann 
valeulle á Homeopatía a sua 
expansión por todo Europa, 
pero foi en Franza onde 
obtivo un maior 
desenvolvimento protexida 
palas autoridades da época. 
Ali, Hahnemann volveu 
casar e foi a sua muller, 
vinte anos máis nova ca el, 
a depositária de toda a sua 
investiga~ión. Ao España 
chegou a finais do século 
XVIII, princípios do XIX, da 
man dun farmaceútíco de 
Badaxoz. Criáronse até 
cinco hospitais 
homeopáticos, con todas as 
especialidades -ciruxia, 
pediatria, dermatoloxia, 
xinecoloxia ... - pechados 
despois do levantamento 
militar do 1936. 

Hoxendia existe un Hospital 
no centro de Madrid, onde 
está a Fundación do 
Instituto Homeopático de 
San José, actualmente en 
fase de reabilitación. 
Conserva toda a biblioteca e 
farmácia, e unha parte do 

edifício segue 
funcionando como 
asilo. O seu 
mecenas, o marqués 
de Núñez, deixou 
testamentado que 
mentres houbese 
actividade 
homeopática os 
seus herdeiros non 
podian vendelo. 
Daqueles cinco 
hospitais de 
princípio de século 
só queda unha 
praza de 
Homeopatia que 
conservou a 
Seguridade Social 

1 
ao facerse cargo do 

de Barcelona. • 

que "a enerxia dunha sustáncia 
· mineral, vexetal ou animal -que é 
o que aporta o medicamento ho
meopático- conséguese facendo 
dilucións sucesivas e dinamizán
doas. As moléculas van entrar en 
contacto coa enerxia enferma do 
paciente e van facer que cámbie 
de dirección". 

"Para min a medicina é unha, a 
que cura -engade. O que hai 
que saber é aP,licala no momen
to adecuado. As veces non hai 
máis remédio e para salvar un
ha vida ternos que utilizar un an- · 
t ibiótico ou incluso operar. O 
que hai é que saber aplicar ca
da terápia no seu momento".• 
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Análise do gol anul~do a Rivaldo no Real Madrid-Barcelona 

Críticos integrados na polémica futbolística 
-0- PUCHEIRO 

Anuláronlle un gol a Rivaldo, e 
que? Os meios de comunica
ción elévano á categoría· de 
grande .debate estatal. Os críti
cos voltan de novo a talar do Re
al Madrid como a equipa do Ré
xime. Que hai de certo? Cales 
son os intereses en liza? A quen 
lle fan o xogo estes crlticos? 
Que representa cada equipa? 

Periodicamente, como as ave
frías, aparecen os escándalos 
no futbo~ español. E os rebúm..: 
bias sempre se montan entre as 
mesmas equipas: Real Madrid e 
Barcelona. Tempada tras tem
pada, vóltanse a usar os mes
mos conceptos, os mesmos epí
tetos, as mesmas descalifica
cións e os mesmos tópicos. T ó
picos que, c9ma tales, non son 
certos, pero si demostran unha 
percepción social importante, 
que é preciso ter presente á ho
ra de realizar as análises. 

O gal · anulado inxustamente ·(foi 
legal segundo o regulamento) a 
Rivaldo polo colexiado Losantos 
Ornar o pasado 3 de Marzo no 
Bernabeu, pasará aos anais da 
história. Dentro de vários anos, 
os siareiros recordarán este epi
sódio, como se recorda ainda 
hoxe aquel penalti que o finado 
Guruceta pitara en 1969 no 
Camp Nou, vários metros tora 
da área, que lle permitira ao Ma
drid empatar o partido. 

Pouco importa que, ao longo da 
Liga, ou na mesma xornada (pe
nalti en Zaragoza, por exemplo, 
nesta ocasión), existan deci
sións arbitrais equivocadas que, 
co regulamento na man, se 
apresenten ainda menos dúbi
dosas ou discutidas. Que, ao 
longo do campionato, acadarán· 
máis trascendéncia nas clasifi
cacións. Sexamos realistas, tan
to o Real Madrid coma o Barce
lona, se de algo non se poden 
queixar é do perxuício das deci
sións arbitrais se se comparan 
co resto das equipas, 

Pouco importa. O que se mede 
nestes casos non é o flagrante 
que foi o erro arbitral, nen as 
consecuéncias no partido, nen 
no campionato. Os meios de co-

Losantos -Omar impediu que Rivaldo fix. 
xese un hat lriclc. 

municación, que levaban unha 
semana procurando novas infor
mativas deste encentro, de cal
quer caste, atopan nestes erras 
o filón nutrício para disparar as 
vendas, aumentar a audiéncia e 
a publicidade. Para continuar 
utilizando o partido como obxec
to informativo, en suma. 

A desaparición 
do espectáculo 

Asi explican úns e outros o se-· 
guir furgando no erro arbitral. 
Os tertulianos recoñecen que 
están levando a competición 
deportiva a unha situación de 
sospeitas que se pode voltar 
en contra sua. T ensionan tanto 
os sentimentos inducidos que 
as percepcións primárias (as 
que rexen o espectáculo) que- · 
dan totalmente esvaidas, bo
rradas. A pergunta seria se é 
posíbel _o interese polo futbol 
supr.imindo o espectáculo e ati
zando as reaccións inducidas 
para darlle cumprida atenci6n 
a outros intereses. 

Saben que non. Que desapare
cería o futbol como espectáculo 
de referéncia social mália a sua 
adaptación á sociedade actual 
(grandes espácios, estrutura 
simples capaz de entendela por 
calquera e tamén de emular), 
capacidade para ser transmitido 
e, sobre todo, incerteza no re
sultado. Pero dentro desa incer-

teza non só entran a capacida
de dunha equipa menor de ob
ter un resultado inesperado, se
nón os fallos dos xogadores e 
tamén dp árbitro. Aspecto, este 
último, que pode ser decisivo e 
que non se dá noutros deportes 
de xeito tan transcendente. 

Polo tanto , se a codícia dos 
meios de comunicación para 
conseguir mercaderes do produ
to identificándose co que pen
san os seus leitores (os xornais 
mudan os titulares e as crónicas 
segundo a onde ·vaian dirixidos, 
con _pomposa obxetividade) pa
sa por anular os elementos do 
azar que concorren no futbol, 
están a matar o que queda de 
espectáculo. Condean o seu 
sustento nutrício. 

Escreber ao ditado dunha su
posta audiéncia converterase, 
ao fin, na própria senténcia do 
espectáculo e dos meios que 
aposten por esta vía. O engaio
lamento social é limitado, como 
o demostra a história, e serán 
un dia os máis forofos os que 
primeiro rexeitarán esas vi
sións sesgadas ao sentirse 
manipulados. 

Polo. demais, talar hoxe da Equi
pa do Réxime dirixida ao Real 
Madrid é unha anacronia. Nun
ha sociedade globalizada a res
peito dos centros de decisión, 
os papeis dos governos son ca
da vez menores. Son as multi:.. 
nacionais as que impoñen os 
seus intereses. Neste senso, 
xogan un p~pel máis importante 
á hora de apoiar ao Real Madrid 
os contratos firmados cos gran
des grupos de comunicación, 
que as apeténcias da Moncloa. 
Pero non só os grandes grupos 
de comunicación están interesa
dos, senón que, a sua liña infor
mativa ven marcada principal
mente palas casas comerciais 
que lles pagan a publicidade. 

Son Adidas, Nike, etc, ou as ca
sas que patrocinan as retrasmi
sións, as máis interesadas non 
só nos resultados, senón en que 
xoguen e destaquen os distintos 
profisionais que firman por elas. 
Por que eren vostedes que se 
produciu a aposta mediática pa
ra que o Madrid non vendese a 

Redondo e a aparición logo de 
Helguera como fenómeno?. Un
ha campaña e a outra só está 
separadas por sendos contratos 
publicitários. · 

Barc~lona, protestante 

Alteima do franquismo contra o 
Barcelona, non era por ser cata
lán· (a grande burguesía catala
na estaba co franquismo) senón 
por ser, na sua orixe, a equipa 
dos protestantes, vincallos que 
segue mantendo até hox~. Non 
anula esta percepción oficial a 
proxección popular como antíte
se do centralismo español. Da
se, ademáis, a circunstáncia de 
que, nos últimos anos, o Barce
lona estivo moito máis vinculado 
á dereita española (con Núñez e 
agora Joan Gaspart) que o Real 
Madrid, máis ligado á beautiful 
socialista. 

Pero pouco importan as realida
des obxectivas. Existe hoxe un
ha percepción maioritária, polo 
que se pode apreciar das reac
cións ante o erro de Losantos 
Ornar: o Real Madrid é a equipa 
do Réxime. Pero, para eso, ten 
que existir Réxime. 

Aí está o importante desta intui
ción. Volta a sociedade a perce
be r a existéncia dese pensa
mento único, uniformador, desa 
imposición ditat9rial en todos as 
ardes sociais. E esa sensación 
a que translada tamén ao futbol. 
Para poñerlle nome e cara utili
za ao Real Madrid. Seguro que 
Aznar e o PP, asi o demonstran 
as suas bases bullangueiras, 
pretenden utilizalos contra as 
periférias, contra a diversidade. 
Está a utilizalo todo. 

Pero, nestes momentos, para o 
PP seria máis pernicioso un 
triunfo ligueiro do Deportivo que 
do Real Madrid. O Barcelona é 
unha oposición instltucionaliza
da, asumida. O Deportivo é a 
transgresión da arde binária ofi
cial. Se esa dualidade Ral Ma
drid-Barcelona non lle fose be
neficiosa para o Réxime, as po
lémicas serian moito máis min
guadas, inexistentes nos térmi
nos actuais. A sua viruléncia 
mediática dá, por si, a idea de 
que é un ha polémica oficial.• 

111111!"'''''6'@111.JI' 
É frecuente que nomes e apelidos de persoas 
pasen a se converter en substantivos. Ocorre 
moito nas descubertas científicas e nos in
ventos. Así, por exemplo, determinadas uni
dades de medida na Física levan o nome dos 
seus descubridores: watio, ohmio, hercio e vol
tio (normativamente denominadas watt, -
ohm, hertz e volt) proveñen dos apelidos 
Watt, Ohm, Hertz e Volta. Tamén os nomes 
de moitas plantas veñen dos seus descubrido
res -ou, mellar dita, dos seus descubridores 
oficiais- como é o. caso de camelio/camelia, 
magnolio/magndia , buganvilla ou gardenia, 
procedentes dos apelidos Kamel, Magnol, 
Bougainville e Garden. 

Un invento curioso pola súa sofisticación e 
a súa transcendencia histórica foi o que na
ceu da proposta do. doutor Guillotin para que 
se crease en Francia unha máquina para 
acurtar o sufrimento das persoas que eran 
ax~stizadas . Aínda que nos pareza macabra a 
afirmación, a inxustamente chamada guilloti
na foi un alivio en comparanza con outros 

O FÍO DA LINGUA 

Persoas 
sistemas de axustizamento moi en vaga (des
cuartizamento, forca, garrote, etc). Afortuna
damente, tamén esta máquina quedou 
arrombadcr coa abolición da pena de morte. 

Un inventiño bel). máis feliz foi o que se lle 
atribúe ao inglés lord Sandwich, que ao parecer 
tivo a idea -el ou o seú cociñeiro- de meter 
detltro de dúas rebanadas de pan, normalmente 
untadas con manteiga, unha ta1ladiña de quei
xo, xamón ou carne. Así, ó lord podía comer 
sen ter que marchar da mesa do xogo, ao que 
seica .era un adicto. De aí ven o sandwich, que 
en inglés e en español designa ao feito con pan 
de molde, o cadrado, en canto que en francés e 
portugués (aquí grafado sanduiche e convertido 
mesmo en sande) designa o feito en bolos. 

E xa que falamos de Inglaterra, sinalaremos 
que a palabra derby -orixinalmente deno
minación dunha célebre carreira de caba
las e actualmente ampliada a outros even
tos deportivos coma o fútbol- procede do 
nome doutro aristócrata daquel país: lord 
Derby. 

E para rematar aludiremos a unha prenda 
de vestir, seguramente a máis espallada no 
mundo actual: o pantalón. O seu nome 
procede de Pantaleón, nome de persoa que 
se lle aplicou por excelencia aos venecia
nos debido á abundancia de homes que se 
chamaban así en homenaxe ao santo. 
Convertid.o en Pantalo¡i.e, foi xunto con 
Pierrot, Arlequín e Colombina, un dos 
personaxes máis populares da commedia 
deWarte. Tan célebre se fixo, que a súa 
prenda típica, que ía da cintura .ata os pés 
e non ata os xeonllos só como era o habi
tual, mantivo o seu nome e xeneralizouse, 
pasando do francés ás outras linguas co es
pallamento da prend~. + 

8 DE MARZO DE 2001 

Escolas de África 
er, Ponte ... nas ondas 

Xa está a traballar· o comjté 
organizador na edición do 
2001 do Ponte ... nas ondas, 
a iniciativa de rádio 
interescolar que chega á séti
ma edición. Participan catre 
estudios radiofónicos, a Casa 
da Cultura de Salvaterra, Ra
dio Ecos da Raia de Mon9ao, 
Radio lnes Negra de 
Melga90 e Radio Municipal 
de Tui. Pero, ademais, son 
cuarenta os centros de ensi
no xa confirmados _que se in
tegrarán nesta xornada de 
rádio a celebrar o 4 de Maio, 
e que vai ter como fio condu
tor a declaración do 2001 co
mo Ano do Diálogo entre Ci
vilizacións. Escalas de Brasil, 
Cuba, Timor e Mo9ambique 
traballan no proxecto da 
Unesco sobre o estudio da 
escravitude, tema que vai 
protagonizar a programación 
de Ponte ... nas ondas.• 

Xomadas de autoestima 
para mulleres mozas 

Mulheres Nacionalistas 
Galegas organizan as 11 
Jornadas de Autoestima e 
sexualidade para mulheres 
moc;as,queteñenlugaren 
Vigo os dias 12, 13e16 de 
Marzo. O programa das 
xornadas, que se 
desenvolven no salón de 
actos do Instituto de Edu
cación Miguel Servet, é o 
seguinte: o primeiro dia 
Maria Pérez Oopeso, do 
Centro Xove de Saúde Se
xual e Anticoncepción de 
Vigo, charlará ao redor da 
"sexualidade en 
liberdade"; odia 13 de 
Marzo Begoña Caamaño, 
da Rádio Galega, adicara
se a analisar a publicidade 
nos melos de 
comunicación nunha con
feréncia que leva por título 
"O sexo da notícia", e xa o 
dia 16, tarase un obradoiro 
de autoestima impartido 
polo Colectivo Lilith. • 

Encontro en Oleiros 
ao redor 
da República Saharauita 

Cúmprense 25 anos da pro
clamación da República Ara
be Saharauita Democrática, 
e a Asociación Galega de 
Axuda ao Sáhara celebra en 
colaboración co concello de 
Oleiros unha mesa redonda. 
O Xoves 8 de Marzo partici
pan nesta mesa Carlos Ruiz 
Miguel, profesor de Direito 
Constitucional e autor de El 
Sahara Occidental y España: 
historia, política y derecho. 
Analisis crítico de la política 
exterior española, Carlos Ji
menez, profesor de Historia 
e membro da Asociación de 
Axuda ao Sáhara, Fran Alon
so, autor de Territorio ocupa
do, e o xornalista Juan Arias, 
como moderador. En Febrei
,ro de 1976 foi proclamada 
en Bir-Lehlú a República 
Arabe Sahrauita que hoxen
dia é unha estado sen terri
tório, recoñecido por oitenta 
países e coa povoación dise
minada por Mauritánia, o Sá
hara ocupado por Marrocos, 
e Tinduf, en Alxéria. • 
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A maior tragédia rodoviária em Portugal correu en Castelo de Paiva· 

O derfubamento de uma ponte sobre o rio Douro 
cobra·se setenta vidas 
-0- G. NUNO DE FARIA I PORTO 

- Ainda estáo por apurar, e 
passada que está urna sema
na, as causas da derrocada 
do pilar da ponte centenária 
que ligava as povoa~óes de 
Entre-os Ríos e Castelo de Pai
va e que na noite do domingo 
4 de Marzo provocou a morte, 
por afogamento nas áugas 
dorio Douro, de 70 pessoas. 

Fala-se de desgaste causado nas 
fundagóes dos pilares da ponte 
pelas diversas e permanentes 
cheias do rio Douro. Outras 
versóes atribuem a deterioragáo 
das fundac;óes a extracgáo de 
areias, cuja negócio -?ltamente 
lucrativo- está a cargo de tres em
presas que operam naquela área. 

O facto é que o presidente (alcal
de) da Cámara Municipal de Cas
telo de Paiva, sempre alertou os 
governantes de Lisboa para o 
mau-estado da velha ponte, a ne
cessitar da substituigao, já náo só 
pelo desgaste, mas, -e fundamen
talmente- por já náo dar escoa
mento ao muito tráfego existente. 

Ainda no passado mes de Janei
ro tiñaalertado responsáveis de 
vários departamentos do Ministé
rio do Equipamento Social, que 
tutela as vias de comunicagáo do 
país, sobre essa questáo. 

Por agora a comissáo de inqué
rito nomeada pelo Governo para 
apuramento das causas da de
rrocada da ponte, tem observa
do que terá havido um desclaga
mento do pilar que ruiu provoca
do pelo arrastramento dos sedi
mentos que proporcionavam a 
estabilidade do mesmo pilar. 

Como causa imediata de tal 
arrastamento está a sucessáo 
anormal dos caudais intensos 
do· rio Douro, os maiores de há 
cem anos a esta parte. 

Na última inspecc;áo as con
digóes da ponte , efectuada no 
início deste ano e por técnicos 
do Instituto para a Conservac;áo 
e Explorac;áo da Rede Rodoviá
ria, náo foi encontrado qualquer 
indício de perigo a nível da es
trutura da ponte. 

Grand& lí eboa 

~iníáo 

Soch¡¡dade. 

Cu! 1ura1Paleo 

O¡;¡sP-~rn 

Última 

A prensa portuguesa fixo·se eco do drama. 

A culpa náo pode 
morrer solteira 

Foi com esta frase que Jorge Co
el ho, segunda figura do Executi
vo presidido por António Gutérres 
e que tutelava as obras públicas, 
se demitiu. A decisáo foi comuni
cada ªº país as 3,30 da madru
gada de segunda-feira (Luns). 

''T em que se tirar consequencias 
políticas das responsabilidades 
que se tem do exercício do Po
der. O conceito que tenho dessas 
fungóes faz com que eu assuma, 
por completo, a responsabilidade 
política deste acidente e, neste 
sentido , já solicitei a minha de
missáo de ministro do Equipa
mento Social ao primeiro-ministro 
(presidente do Governo) e 'consi
dero que náo tenho condigóes 
para continuar no cargo que ven
ho exercendo até o momento". 

A decisáo e atitude de Jorge 
Coelho, irrevogável e deGisiva, 
mereceu por parte dos partidos 
da Oposigáo, referencias de 
aprego e consideragáo. 

.« .. ,:.-.,Y«;;<;.·.:·'.·~·WY"'•°/' . ............................ . ... . ..... 

E a este propósito -a postura 
dos políticos perante a tragédia
a populac;áo de Ca_stelo de Pai
va indignou-se com a presenc;a, 
no local, dos muitos dirigentes 
partidários e de membrns do 
Governo . . Tal indignagáo foi ao 
rubro com a presenc;a do primei
ro-m in istro, António Guterres, 
que, acompahado pelo minitro 
da Administrac;áo Interna, foi re
cebido com gritos da populac;áo 
de Assassinos! Assassinos. 

António Guterres, visivelmente 
. combalido, diria aos jornalistas 
compreender as críticas, "sáo 
momentos de grande angústia e 
dór para muitas famílias. O mí
nimo que se pode ter é o máxi
mo respeito". 

Igual tratamento tiyeram, por par~ 
te da populac;áo, outros políticos 
que se deslocaram a Castelo de 
Paiva: "agora vindes todos ver. 
Agora náo falta cá nenhum para 
fazer, em local de tragédia, políti
ca baixa e demagógica" -era es
te o tom crítico com que os popu
lares "mimoseavam" os diversos 

políticos da Oposic;áo que, -in-lo
co, aproveitavam para censurar, 
sem distinc;áo, ·a política gover
namental de preservac;áo e con
serva9áo rodoviária:s. 

Jorge Sampaio, chefe do Estado, 
que visitou o local durante algu
mas horas, constituiu a única ex
cep<;á.o a todas essas indignac;óes 
exé;lrcebadas das pessoas que _ 
chqram os seus entes queridos. -

Raiva de nome ·_ · 
e desta circunstancia 

Raiva é un nome (irónico na cir
cunstáncia) da povoac;áo que 
perdeu máis pessoas no desas
tre: trinta e quatro habitantes. _Já 
náo bastava o facto das mar
tes ... , as pessoás tiveram que 
agardar quatro días pan~ que se 
resgatassem das augas os car
pos dos seus familfares. 

O mau tem.po, o fqrte caudal e 
as-péssimas condic;óes de visibi
lida9e no local do rio Douro, que 
tem urna profundidade de vinte 
metros, em tuda dificultaram ·as 
operac;óes de busca e resgate 
dos cadáveres, cuja _ localizagáo 
(um autocarro' e doi_s ·automoveis 

- ligeiros) só foi . possível ao fim da 
tarde de quarta:feira (mér~ores). 

Os veículos foram detectados 
pelo sistema· de sonar lateral do · 
Instituto Higdrográfico com a 
participac;áo de mergulhadores 
da Marinha portuguesa. 

Perante quadro tao negro que 
se abateu sobre pessoas sim
ples e pobres -os eternos esque
cidos e omitidos- o Estado portu
gues vai assumir a responsabili
dade pelo ruir da ponte Castelo · 
de Paiva/ Entro-os-Rios, pagan
do as indemnizac;óes aos fami- · 
liares das vítimas em quantitati
vos que seráo definidos pela 
Provedoria _da Justic;a. 

É tuda se pode fazer por esta 
gente que, e há mas de um sé
culo, dependia de velha ponte 
que fazia a ligac;áo ao outro la
do?Onde estáo os que mandam 
e decidem, vulgo goverantes, 
que,· e perante o exposto, po
dem ser acusados de homicídio 
por negligencia?+ 

NOVIDADE i ~ - ,· 

Don Eladio Rodríguez González 
De Xoán Carlos Lagares 
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Os veterinários 
ven unha trama política 
na crise dás vacas tolas 

O presidente do Consello 
Xeral de Coléxios 
Veterinários de España, 
Antonio Borregón, sospeita 
de que baixo a crise das 
vacas tolas pode existir 
unha trama política 
orixinada no Reino Unido .. 
Segundo Borregón, Gran 
Bretaña ten grande interese 
en reducir a cabana leiteira 
comunitária, concretamente 
a do Estado· español, que 
pretenderia reducir nun 50 
por cento. O veterinário 
destacou que .todps os 
casos de encefalotia 
esponxiforme bovina que se 
detectaron no estado 
afectarqn a vacas leiteiras, 
non ás destinadas ao 
mercado da carne. 
Borregón ere que a 
ganderia británica sairia moi 
beneficiada da crise no 

. mercado do leit~ gal.ego e 
do resto do Estado 
español.+ 

· IU relaciona intereses 
de altos cargos 
co Plano Hidrolóxico 

O coordenador xeral de 
Izquierda Unida (IU), 
Ga~par Llamazares, 
defendeu nos últimos días 
a relación entre os altos 
cargos do governo central 
e os investimentos 
previstos no Plano 
Hidrolóxico. "Gustaría-nos 
saber todos os dados 
sobre o trasvase Júcar
-Vinalopó, que benefícia 
claramente a lberdrola, 
onde traballo como 
asesor xurídico Benigno 
Blanco", afirmou 
Llamazares, respecto ao 
secretário de estado de 
lnfraestruturas. Blanco 
tamén· foi secretário do 
Consello de 
Administración de 
lberinco, empresa 
encargada de facer un 
estudo para analisar a 
viabilidade dese trasvase, 
segundo o deputado 
comunista.+ 

Garzón clausura 
a asociación Xaki e 
detén a cúpula de Haika 

O xuíz da Audiéncia 
Nacional Baltasar Garzón 
clausurou a asociación Xaki, 
adicada ás relacións 
externas de Euskal 
Herritarrok (EH), ao 
considerala "o aparato de 
asuntos internacionais da 
ET A", o pasado 7 de Marzo. 
Esta decisión chega un mes 
despois das detencións dos 
seus dirixentes, dos que só 
cinco dos quince detidos 
continuan procesados. A 
decisión do xuíz chega un 
dia despois da detención da 
cúpula da organización 
xuvenil Haika, as mocidades 
de EH, acusadas de · 
"canteira do grupo armado" 
e de seren responsábeis 
.dos actos violentos nas ruas 
bascas.• 

-.. 
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Apertura do Centro de Maiores de 
Monforte · 
Monforte 
rl Carden al esq. rt. Hermida Balado 

' At<.1 o 't 5 de l;\bríl 

Exposición 
"Nulla dies sine linea" 
Antonio Saura , 
Pontevedra 
Sala de Exposícións. Praza de San Xosé, 3 

Ai;.1 o 15 d(~ Abril , · · 

Exposid6n 
~OsRenovadoresu 
Colf.ffi6i1 dt-Art~ CIJi•• Gal/da. 
A Coruña 
Sála de Exposidóns. Médico Rodríguez, 2·4 

Curso 
Fonnación e novas tecnoloxias para 
os pequenos empresarios das 
comarcas 
Monforte 
CETADEC• 

Do"I ó 15 du Marzo , -

Historia de Galicia 
Curtis 
l.EJ,'11 

(\RA SOCIAL · 
CAIX~IA 

ANOSATERRA 

: Do 2 de Marzó ó )4_dE; _Abril ··:., .. ', 

Exposk:fón Antol~lca 
•Laxeiro" 
Cuba 
FundadDn Laxelm" 

Debúxame un Conto 
c;:erdído 
canee/fo df Cerdido• 

Exposición 

. Exposición fotográfica 
CJdo .M out11.t tamen son e/as 
Os Outros Barrios 
Santíago 
Sala de Exposíáóns. Carreira do Conde. 18 
Mullfru de V'tgo1 Lugo, Compo1tt!la e Ouren~* 
Centro Aléa/W'' , 
C:onseJlert& de Multet• 

Do 6 ó 30 ch: Marzo · , , ". _' ;:: -., 

Exposición 
'Historia de-Galicia -. -
o Rosaf - -- • .r-
Casa do Concello 

Confererida 
Ciclo Calfdi;de dé Vida e Lomr1vidilde 
Diálogos para a saúde 
Ponteveára 
Aula Sociocultural. Praza de San Xosé, 3 
19:30 

7 e 20 de Marzo 

'·;' .:... 

8 dt:: Marw 

Confer-enda 
Contos para a Memoña 
Alfredo Coñde 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde, 18 
20:00 horas 

Exposición 
ula Tierra vista desde el Cielo~ 
Vigo 
iunwetg• 

· Olltura Conceflo de Vigo• 

9, 'IO, 16 e 17 de Marzo 

Seminario· 
X Xomadas do seminario de 
Literatura Infantil e Xuvenit 
Santiago . 
Aula SOdocuttu.ral. Carreira do Conde, i 8 
GAUX•, Conse/leria ck Cultura, Comuni006n Soda/ 
e 1Urúmo. Xunta de Galida• 
Biblióteca Nova 33' 

9 de Marzo 

Vivir sen Lembrar 
Monforte 
Casa da Cultura 
20:00 horas 
AF"Aco• 

Conferencia 

Exposición 
"O Universo e a conquista do 
espacion 
Vigo 
Centro Cultural 
C11ftt.11'i Co~cello ele Vigo" 

Curso 
Formación e novas teaaoloxias para 
os_pequenos e~pre$arios das 
conlarcas . 
Vilalba . .,., 
CETADE~ 

· . . dM 
Ciclo 11 Aquel Raft(io. Cine Espafiotn~ 
Ríbadeo · • 
Concello de kibadeo• . 

& FUNDACioN CAixAqAUCIA · 

8 DE MARZO DE 2001 

Do 12 ó 21 de Marzo 

Teatro 
VII Festival Internacional de Teatro 
Universitario •Lugo Culturalª 
Luqo 
Umversfdade de Santidgo• 
Concello de t..ugo• 
Deputad® Provindal de Lugo .. 

12 de Marzo -_'." ·: '_ . ___ :- -~: 

Cído As outraJ tamén son ela; 
•Más fuerte que el destino• 
Marshall Herskovitz - USA 1998 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde. 18 
20:30 horas 

12 de Marzo 

Vivir sen Lembrar 
Ribadeo 
Auditorio Municipal 
20:00 horas 
AFACO• 

13 de Marzo 

Conferencia 

Seminario 
1 Foro Valentfn Paz Andrade sobre 
as perspectivas da pesca e a 
acuicultura en Galicia 
Vigo 
OEF• 

13 de Marzo 

_ Conferencia 
Cido "Lugo, entr& o $éal/o XVI e o XVIII'' 
Rispos, fidalgos e mercadores. 
Aspectos da.historia social e 
económica de Lugo na ldade Media 
Lugo 
20:00 h9ras 
Club CulttJra/ ValleJndán"' 
Conce/lo de LugoM< 
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13 de Mílrzo· · -, ;--. - - -

Conferencia 
Ciclo "Fi«ión e áencla" 
~HAL e moitos outros fállafOn,á 
cita: O aue· a ciencia ficción non 
acertou2' · · 
D. Manuel Toharla Cortés 
Vigo, . . . 
Aud1tono Murnapat 
20:00 horas 
Cultura Conmlo de Vigo• 

14 de Marzo ' 

Conferencia · 
Cido Eslola de Padent~. Curso 2000-2001 sobre a 
Prevención de ~aas coronarias. 
ª1 s ce ~I"'. 
Dr. D. a o Diz·Lois Martinu 
Ourense 
Centro de Maiores. Rúa do Paseo, 6 - 3° 
17:00 horas 
Asociación de Enfermos del COl'iZÓn de Ouren~• 

14 de Marzo 

Conferenda 
Cido As outras ta~ son e/as 
ºProstitución1 un debate .. 
Santiago 
Aula Sociocultural. Carreira do Conde. 18 
20:00 horas 

Do 15 ó 31 de Marzo 

Exposición 

15 de Marzo 

, Conferencia 
VI Ci(/o dé conf ertncias '"Ps/coloxf a e Sodedade-" 
"As nosas diferentes faces'" 
lugo 
Aula Sociocultural. Praza de Sta. Maria. 
20:00 horas 

Cldo '"Ficcfótr e denda" 
º ¿Hai vida intelixente fóra da 
Terra7" 
D. Manuel Vázquez Abeledo 
Vigo 
Auditorio Municipal 
20:00 horas .. , ... ·
Cultura Concelló rJe Vigof · 

....... 

BRA. SOCIAL 
cAlxAc¡AllaA 

... 
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Conferencia 
Contos Dara a Memoria 
Mari/ar Aleixandre 
Santiago. · · · · · · · 

.Aula S.oóoc.ultural. Carreira do Conde, 18 
20:00 horas · · 

16 c!P Marzo . _ 

. Conferencia 
Cido "t.ugo, entre o século XVI e o XVIII" 
Notas sobre a arquitectura civil de 
Lugo entre os séculos XVI e XVIII 
Lugo 
20:00 horas 
Oub CUiturai Valle Jndán• 
Concello de Lugó• 

16 de M?rzo - -__ . 

Vivir sen Lembrar 
Sarria 
Casa da Cultura 
20:00 horas 
AFACO• 

Conferencia 

16 d~ Marzo. - _ - ---_- · _-

Publicación 
Presentodón do libro 
"Galicia e a Rexión Norte de 
Portugal: un espacio económico 
europeon · 
Porto 

·16 de. Marzo 

Concerto 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
Porto 
lgresa da Lapa 
21 :30 horas 

19 de Marzo _ 

Inauguración 
Festival de Video .,Cidade de Vigoª 

. 2001_ . . . . . . 
Vigo . . 
Auditorio Centro Cultural 
18:00.horas 
Cultuli Concello de Vigo• 

Conferencia 
Festival de Vídeo "Cidade de Vigo" 200f 
HA Videocreación e os soportes 
emerxentes". James Walll>ank . 
Vigo 
Auditorio Centro Cultural 
20:00 horas _ . : 
Cultura Concello de \1'190• 

19 de Marzo 

20 de Marzo . 

· · . Coloquio 
Festival de V1deo ~acle de Vígo" 2001 · 
-, A re~ como soporte realº 
Vigo · · · 
Auditorio Centro Cultural 

· 20:00 horas· · · · 
CU/tura CMcello de Vigo 

20 de Marzo 

Conferencia 
Ciclo ªEméritos. en_Galicia .... 
A Coruña 
Univer*iade de A Cotuña• -

21 de Marzo 

Conferencia 

Ciclo As ourras tamén son elas 

· Contos para a Memoria 
Vittor F. FretXatléS 

Cine Pontevedra 

- .. Leaving las Vep_)ª -
M~e Figgis - us~-::1-g95 
Sant1C190 - • _ 
Aula Sociocultural. E:arre!rado Conde, 18 
20:30 horas 

Do 20 ó 24 de Marzo 

Curso 
Formación e novas temoloxfas para 
os pequenos empresarios das 
comarcas 
Cambados 
CETADEC• 

)-,,_. *.-. 
_ , _ , -. Conferencia 

~ido "l.l!_g¡¡;enwa~culó-4'Vl e o XVJn" 

Aula Sociocultural. Praza de San Xosé, 3 
20:00 horas 

21 de Marzo 

Conferencia 
Festival de Video "Cldade de Vigo" 2001 
"A arte audiovisual e as novas 
tecnoloxfas". Hartmur Jahn 
Vigo . 
Auditorio Centro Cultural 
20:00 horas · · 
CUftuM Cont:ello de Vigo.• 

21 de Marzo 

- --:- , Conferencia 
Cldo "Novo $éal/o, novas retos" _ 
ªUnha nova intelixencia para un 
novo milenio,.. -. 
Ferro! -, , _ 
Hotel Almirante, d Maria, 1 
20;00 horas . 

BOLSAS2001 
Bms e Solititudes 
Unidade Departamental de Bolsas e Premios 
Santiago 

~- )~ ~~~ral ele Lug:o-n•·etapas 
i'.enac~ntista e barroca 

Montero _Ríos, 7~_4º 
Tel 981 953 083 

lugo ·~ · · · 
20:00 horas 

Exposición Club Cultural Va/Je lndán•. Contello de Lugo• 
ADrende a mira·la pintura 
Acorulla 

. Sala Municipal do Forum MetropoJítano . 

As actividades que figuran neste avance poden sufrir modifk:acións 
""Entidade colabóradora 
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·- Gabriel Cavallo consid_era inconstitucio_nais as leis de ponto final e obediéncia debida 

Un xuíz arxentino abre as portas da cadea 
para os crimes da xunta militar 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Logo de quince anos de si
léncio xudicial respecto ás 
leis de ponto final e obedién
cia debida, que deixaron sen 

. pena os crimes da ditadura 
arxentina, un xuíz federal de
cidiu declarar estas normas 
inconstitucionais e procesar 
os. responsábeis da desapari
ción de duas persoas e o 
roubo dun meniño. Este fallo 
abriu unha treboada política 
no Cono Sul e pode mudar a 
história da impunidade militar. 

O xuíz Gabriel Cavallo foi claro 
na sua decisión xudicial. De
clarou "a invalidez, a inconsti
tucionalidade e a nulidade in
salvábel" das duas léis que fi
xeron impunes os responsá-. · 
beis dos delitos 'da ditadura. 
Para Cavallo, non se · po.de 
aceptar como coererne coa 
Constitución unha norma que · 
deixa sen castigo o crime .de 
lesa humanidade e xenocídio. 
O fallo atinxe ao caso da desa
parición de José Poblete e a · 
sua dona Gertr.udis Hlaczik e o 
roubo da filla destes, Claudia 
Poblete. Cavallo decidiu proce
sar a dous axentes de policia 
na época dos feítos (Novembro 
de 1978), Julio Simón e Juan 
del Cerro. 

Cavallo considera que as práti
cas realizadas dentro. do "pro-
grama sistemático de represión" 
incluíron actos como introducir a 
cabeza dos detidos nun caldeiro 
de · água até o límite da sua re
sisténcia; aplicar corr~ntes eléc
tricas, sometelos ~ simulacros . 
de fusilamento, acurralalos con 
cans bravos 1 encarapuchaloS' _"' 
durante dias, encadealos de 
pés e de mans ou cravar alfine
tes baixo as unllas. "Non pode 
haber unha leí que supoña que 

- en tais circunstáncias un suxeito 
capacitado para discernir puido 
non dubidar da lexitimidade das 
ardes dos seus mandos." 

~itória parcial 

As explicacións -do maxistrado 
recibiron os aplausos do Gen-

< tro de Estudios Legales y ·So
ciales (CELS), órgano que pe-. 

As organizacións de direitos humanos levaban f 5 anos buscando romper as leis de impunidade. Na fotografia, duas nais de desa· 
parecidos na Praza de Maio de Buenos Aires. ' - .- A.N.T. 

diu a anulación das devanditas Segundo un inquérito do xornal · rante tantos anos reclamaron 
·1eis. -Para o presidente desta Clarín, o 78 por cento dos ar- xustiza, incluídos os nasos 
organización, ·a xornalista do -~xentinos desexa que se rexeiten emigrant_es, que tamén sufri-
diário Página/12, Horacio Ver- as leis de perdón e se xulguen ron aquel horror. " 
bitsky, est~ é o primeiro paso · os crimes dos militares .. Esta 
para modifi.car u~ha _história opinión coincide con todos os 

· que se fixo inxusta cando se grupos de apoio aos direitos hu-
optou polo esquecimento. "Pri- manos, que fixeron, desde an-
meiro foi a ,lo ita dos grupos de tes da chegada da democrácia, 
defensa dos direito.s humanos; un gran labor de investigación e 
lago a dete_nción -de Pinocli"et, recqpilación de dados sobre _os 
máis tarde a decisión de Guz- . métodos e implicaCións ·11as tor-
mán de' xulgar o ditaaor. -Ag.o- turas~ asasinatos. 
ra, Arxentina ten a oportunida
de de dar un paso atrás e corri
xir o camiño empezado." 

Falta agora por saber que opi
nión teñen os membros do Tri
bunal Supremo, qwe deberán 
discernir se cómpre ·devolverlle 
ao Parlamento a normativa alu-
dida, aprobada hai 15 anos po
lo governo de Raúl Alfonsín. A 
respo.sta P,ública xa se fixo no-

. tar lago do pror.iuncianiento de 
Cavallo. 

En Galiza, a ledícia non se fi
xo esperar desde os colecti
vos de defensa dos direitos 
humanos. A Confederación ln
tersindical Galega (CIG) , pre
sente como acusación particu
lar no proceso que se segue 
contra a ditadura na Audiéncia 
Nacional de.-Madrid, mostrou a 
sua satisfacción pala decisj9n 
de Cavallo. "Esta decisión é 
unha homenaxe ás vítimas e 
aos seus familiares, que-du-

C. LOREN~O 

Red·escubrindó.· México 

O estamento militar, agora 
controlado polo xeneral Ricar
do Brinzoni , laiouse da decla
ración de inconstitucionalida
de. "Esa lei serviu para levar a 
Arxentina a un período de rela
tiva calma", declarou durante 
os preparativos para celebrar 
o vixésimo aniversário do gol
pe de estado que colocou no 
poder o governo militar dirixido 
polos xenerais Videla, Masse
ra e Agosti. 

Incluso o próprio Alfonsín, de
fendeu a validez daquela nor
ma. "En España, tras a morte de 
Franco, non quixeron procurar 
os culpábeis dos abusos da sua 
ditadura, senón que optaron pa
la reconciliación. Nós tentamos 

· facer o mesmo."+ 

O subcomandante Marcos chega á Cidade · 
de México o Domingo, 11 de Marzo. Esa 
data espéras~ no país centroamerícano con 
impaciéncia e con esperanza. Mais .entre, 
tanto, a caravana zapatista xa fixo rnoito · 
polo seu país. A rota dos encarapuchados 
de La Candona estase a converter nun ca, 
miño de red~scubrimento de México. 
Consciente do abandono da culturas mile, 
~árias que povoan o território, Marcos está 
dándolles voz aos que non a tiñan, cor aos 
que só aparecen no negro das más notícias 
ou simplemente non existen. En Oaxaca, 
en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro ou en 
Cuemavaca, a chegadá dos zapatistas serve 

cluso dos modelos de sociedade que pare, 
cen soterrados baixo o epígrafe simplista de 
"priísmo" en fase de despece. 

O barullo dos coches e autobuses que acom, 
pañan o subcomandante insurxente dilúese 
entre a f~sta dos que o reciben. Os m.exica, 
nos esqueddos aproveitan a ollada do mundo 
para se reivindicaren, par·a abrir a camisa e 
mostrar o peito' con fachenda, para pedjr xus-: 
tiza e berrar contra os poderosos. 

No memorial que seguro escribirá Marcos; 
como réplica á crónica de Hemán Cortés, 
leremos histórias de pequenas sociedades 
autoxestionadas nas que os campesiños 
lian libros sobre enerxia hidráulica ou de, 

senvolvimento comunitário . Saberemos 
dos aborixes. que confeccionaron para el un 
colar de ·flores en Juchitán, entre saúdos 

. .nas línguas -esquecidas polo governo e polo 
Exército. 

O zapatismo definiu a Vicente Fox como o 
gran emascarado, o contábel que ten que ex, 
plicar por que nos seus libros aparecen a mar, 
xinación e a pobreza como número sagrados. 
O presidente non contesta, publicamente 
apoia a marchá. L5mva en cada ocasión a ati, 
tude de Marcós. E suficiente intelixente co, 
mo para se decatar de que arestora cómpre 
fotografar, para o bon e o mao, a nova paisa, 
xe de México que se debuxa a cada paso_ na 
ollada do subcomandante.• 

< de foco sobre as peculiaridades dos seus po, 
voadores, das suas étnias, da sua arte e in, 
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AONUexixe 8 DE 

· o embargo de madeira 
o ·a Ubéria 

Expertos do Consello de 
Ü( 

Seguridade das Nacións Este 
Unidas solicitaron mur 
publicamente un embargo culo 
internacional á madeira de ron 
Libéria, lago de comprobar mar 
que existen elos entre este ca ni 
país e o tránsito de armas sec1 
ao norte do Golfo de putc 
Guinea. Segundo este o a< 
informe, a pesar de estar polí1 
proibida a venda de armas dita~ 
.a Serra Leona, vários dos proc 
seus países viciños están durr 
implicados no traca de crer 
grmamento por diamantes. llar 
E importante a complicidade polo 
da indústria forestal neste 
mercado, xa que o informe A SE 
explica que os seus gañas sob1 
se empregan habitualmente urxÉ 
na adquisición de armas. A ciar< 
organización ecoloxista disfr 
Greenpeace pediulle ao do, 
governo español que obré 
aplique imediatamente ese Odi 
embargo.+ broL 

lnst 
mer 

Alta tensión eno 
mer 

na fronteira do Cósovo dos 
das 

e Macedónia co é 
esth 

Dous soldados 
oon 
reit1 

iugoslavos morreron o obre 
Mércores, 7 de Marzo TS)( 
cando o veículo no que Con 
viaxaban bateu cunha recE 
mina. Ese mesmo dia, corc 
tropas da OTAN corn 
enfrontáronse a a de 
guerrilleiros albaneses. dun 
Estes dous feitos únense tant< 
ao longo relatório de baSE 
incidentes que se están a sión 
producir na fronteira entre coa 
o Cósovo e Macedónia. bir a 
Os soldados desta última xítirr 
república fixeron várias arra: 
detencións entre tená 
membros da milícia cene 
albanesa. O governo gunl 
macedónio advertiu da 
posibilidade de que o Aª' conflito do Cósovo se golp 
estenda ao seu território, esfü 
onde un 25 por cento da do E 
povoacíón é de étnía léctr 
albanesa e se están a norr 
producir as primeiras sos 
tensións, despois de meL 
moito tempo de galic 
convivéncia pacífica.+ va . 

golp 
ñerÉ 

Sharon será o derradeiro 
primeiro ministro 
por sufráxio directo A 

O Parlamento israelita do 
decidiu mudar o sistema 
eleitoral. A partir das ffit 
próximas eleicións 
lexislativas, o Parlamento Unh1 
será o encargado de nant 
escoller o primeiro ministro. do g 
Até agora, a eleición prer 
producíase por sufráxio merr 
directo nuns comícios e pe 
presidenciais. Esta medida no p 
daralle máis protagonismo a ramE 
un Parlamento no que nun 
conviven várias minorias e pasé 
que nunca conseguira o por i 

equilíbrio ca executivo. A políti 
decisión chega ao tempo da, tráta 
sinatura do pacto de tada 
governo entre 81 dos 121 cem 
deputados para apoiaren un ódio 
governo de concentración Goel 
presidido por Ariel Sharon .. • 
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O 23--F e 
o encoro do Úmia 
Estes últimos días os meios de co
municación lembraron o espectá
culo esperpéntico que protagoniza
ron un grupo de guardas civis, ao 
mando do Tte. Col. Antonio Tejero, 
cando o 23 de-Febreiro de 1981 
secuestraron o Congreso dos De
putados coa intención de cambiar 
o actual sistema de organización 
política para implantar unha nova 
ditadura. Esta acfüude subversiva 
produciunos sentimentos de incerti
dume e de vergoña allea aos que 
eremos que a democrácia é a me
llar fórmula de convivéncia social 
polo de agora coñecida: 

A senténcia do TSXG do 07-iv-99 
sobre o encaro do Úmia anulou a 
urxéncia da expropriación e deixou 
claro o direito dos proprietários ao 
disfrute das suas terras impoñen
d o ademais a suspensión das 
obras a través dun auto posterior. 
O dia 23 de Febreiro de 2001 cele
brouse un xuízo no xulgado de 1 ~ 
lnstáncia de Caldas de Reis contra 
membros da coordenadora anti
encoro que por esixir o cumpri
mento da legalidade foron aa.isa
dos de supostos insultos a guar
das civis. Estes últimos, no polémi
co asunto do ancoro de Caldas, 
estiveron incumprindo unha deci
sión xudicial, feito corroborado coa 
reiteración da suspensión das 
obras mediante a providéncia do 
TSXG do dia 23-11-01. Ainda asi, o 
Conselleiro da CPTOPV anunciou 
recentemente que encheria o en
caro en Febreiro deste ano. De 
consumarse esta ameaza, suporia 
a desobediéncia dunha senténcia 
dun Tribunal de :Xustiza e, polo 
tanto, un claro atentado contra as 
bases do estado de direito: a divi
sión de poderes. Polo de agora, 
coa axuda da guarda civil ao proi
bir a entrada ás fincas aos seus le
xítimos proprietários, as máquinas 
arrasaron árbores autóctonas cen
tenárias e removeron as terras fa
cendo desaparecer os lindes dal
gunhas propriedades. 

A actuación dos guardas civis 
golpistas e a dos que están ou 
estiveron destinados nas obras 
do encaro e as centrais hidroe
léctricas de Caldas teñen un de
nominador comun: nos dous ca
sos obedecen ardes que, ao 
meu entender, tropezan coa le
galidade e cos intereses do po
vo. Ao igual que sucedeu co 
golpe de estado, a história po
ñerá a cada quen no seu sítio. • 

XOSÉ LOIS PENA BUCETA 
(CALDA DE REIS) 

A hecatombe 
do 36--39 na 
memória colectiva 
Unha volta máis, o partido gover
nante voltou rexeitar a condena 
do golpismo. Non resulta isto sor
prendente. A maioria dos-seus 
membros tiveron a sua formación 
e posterior maduración polática 
no periodo franquista. lsta é segu
ramente a razón de tal negativa, 
nun intento de non remover un 
pasado ominoso que remataría 
por salpicar a boa parte da clase 
política actual. Ao naso entender, 
trátase dunha estratéxia premedi
tada co fin de promover o esque
ce mento daqueles tempos de 
ódio, terror e matanzas sen fin. _ 
Goebels, o ministro de prepagan-

• 
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Sanmartin 

1 Ayuntamiento de La Coruña OR 
Concello de A Coruña · 

da do 111 Reich afirmou en carta 
ocasión que unha mentira repeti
da multitude de veces remata por 
transformarse en verdade. Os ac
tuais govemantes parecen seguir 
unha consigna parecida presupo
ñendo que unha verdade negada 
infinidade de veces remata con
vertida nunha mentira. Por ista ra
zón, compre incidir na lembranza. 
Milleiros de galegas pereceron 
durante aquela contenda e os 
anos de represión brutal que a 
seguiron. Millóns de persoas fo
ron forzados a emigrar pela misé
ria xeralizada provocada pala 
guerra. Por toda esta xente, e po
ta crueldade ilimitada da guerra, 
repetimos, compre non esquecer. 
A negativa a condenar a rebelión 
militar que iniciou o holocausto in
dica que a mentalidade imperante 
na longa noite de pedra ainda se 
mantén vixente en amplas capas 
da sociedade. 

O feíto de que a estátua ecuestre 
do ditador, xunto con monolitos, 
efíxies, toponímia vilega e fitos 
conmemorativos do "Caudillo" 
proliferen a ei-
to pala nasa 
xeografia co-
rrobora o ante- Co 
rior. Esta situa- mpre non 
cián tan des- esquecer os 
concertante h d 
atri'bu ímola a errores a 
duas posibili 
dades , a pri
meira a un la
vado de cere
bro colectivo 
prolongado du

guerra. 
Daqueles 
tempos non tan 
alonxados 

rante corenta quedounos un 
anos que ain- legado histórico. 
da perdura nas 
xeraciáns máis 
vellas, a se-
gunda á igno-
ráncia ou in-
consciéncia do que significou 
aquela terríbel sangria do 36-39, 
banalizada ou ainda peor, mitifi
cada, por boa parte das novas 
xeracións. Por todo iso, repeti
mos, compre non esquecer os 
horrores da guerra . . Daqueles 
tempos non tan alonxados que
dounos un legado histórico, aFtís
tico e documental no que pode
mos rememorar amplamente esa 
época netas . cuxa existénda 
moitos tratan de negar. Na exten
sa biblioteca de Fonseca non á 
difícil atapar referéncias directas 
ao tema, como os arrepiantes de
seños de Castelao e Luis Seoane 

THAT1 5 THE Q.JESTIOO 

e a escrita de X. Pantaleón Cadi
lla, Lourenzo F. Prieto, Silvia Gó
mez, X. A. Liñares Giraut, E. 
Grandio Seoane, Xerardo Agrafo
xo, M. Vázquez Costa, M. Crespo 
Perez, X. Alonso Montero, Miro 
Villar, M. González Garcés e Isa
bel Rios. Moitos outros aluden ta
mén esta temática de xeitos me
nos explícitos, pero non menos 
interesante. Experiéncia reco
mendábel para rememorar en to
da a sua crudeza aqueles nefas
tos tempos para alguns ainda non 
condenábeis e mesmo pretendi
damente "heroicos". Compre non 
esquecer aquel vello aforismo: to
do povo que esquece o seu pasa
do está condenado a revivilo. • 

ANxA Picos E 
TINO CHOUCELA GARCIA 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
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Uncamiño · 
sen retomo· 
A oportunidade histórica de po-
ñer fin á longa noite de pedra 
planeou. en todo intre por riba do 
cúmio da recente asemblea do 
BNG. A ninguén se lle podía es-
capar a arrepiante crise política, 
social e económica, que en grau 
terminal nos está a levar o go-
verno Fraga, eixo e promotor 
fundamental da situación. 

Séculas de costas a nós mes-
mos, abafados e humillados por 
poderes alleos déitanos nos tem-
pos derradeiros ao pé dos peira-
os coas frotas 
derrubadas 
pala neglixén-
cia; a fermosa o 
imaxe de país 

convencí mento do norde, cría-
dar neto de de que moitas 
fartura, coa 
paisaxe do cousas están a 
paisano tu- mudar na 
rrando da vaca 

concéncia de polas verdes 
pradeiras do toda a 
país, tornadas 
de súpeto en sociedade 
infernais ima- galega, fan máis 
xes de centos 
de animais levadeira a viaxe 
apodrecendo 
en canteiras 
ou ás portas 
de fábricas de 
pensos, que da noite a mañá te-
ñen que tornarse en incinera-
doras da fonte de vida, que por 
neglixencia humana e interese 
lucrativo, deveñen en situación 
de perigo e alarma para a povoa-
ción; indústria deslabazada, po-
voación abandoada ·perante os 
temporais, encaros e vertedoiros 
que se conforman en atentados 
permanentes contra o meio am-
biente e a nasas señas de identi-

1 ~t.Vb~tfhna 
1 
1 8 .za, &Jki rJo-&@~ 
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1 
1 
1 
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A X unta def ende a 
Prensa, bálsamo 
democrático, 
carburante do 
diálogo. Por iso 
reparte de balde un 
feixe de exemplares 
do diário El Mundo 

1 de Madrid nos 
institutos. 

O PP invita ao PSOE 
a unírense para 
asegurar o segredo 
do voto_ nas 
autonómicas bascas. 
Por que non usan o 
mesmo celo nas 
galegas, con piquetes 
contra os autobuses 
de Saltar, voto [ -

cabinado e proibición 
dos sobres que 
reparten os pópulares 
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1 de man en man, 
diferentes dos oficiais 
e tan doados de 
recoñecer a primeira 
vista? 

1 

Carme Avendaño 
renega da vergoñenta 
manifestación no 
enterro de Esther 
Lago. Que menos. 
Pero ela cQ¡nvocara a 
protesta e estaba ali. 
Cando alguén dixo 
que non era decoroso 
ir aos cimetérios a 
aldraxar aos mortos, 
Carme pronunciou 
unha escusa 
impolític.a e 
indecorosa: eu 
desmárcome. 
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Hai meses 
lembramos nestas 
colunas o caso do 
ministro da 
Governacion (Agosto 
do ano 1976) que 
visita As Pontes de 
Garcia Rodríguez e 
manda deter ao 
viciño que s·e atrevera 
a pintar no muro da 
sua casa Avenida de 
Castelao. O ex
ministro, asegura que 
non ten memória 
daquela intervención. 
Pergunte nas Pontes, 
señor Fraga, 
pergunte. 

Diários e emisoras 
de Madrid e 
Barcelona 
comprenden 
decontado a · 

enormidade da 

traxédia da ponte de 
Castelo de Paiva e 
desprazan un 
redactor. Faro de 
Vigo, que se edita a 

-un paso do Douro e 
aspira ao mercado 
leitor do Eixo 

: Atlántico, inf?r~a do 
1 caso por axenc1a 

- - -• - -desde -Madrid. + __ 
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dade (mentras nos mandan a po
licías e guardas civis para pe
chamos os beizos e obrigarn.os a 
someternos, coma nos mellares 
tempos da ditadura de Franco, · 
aos intereses foráneos). 

A depauperación física e mental 
de Manoel Fraga, e dos seus ser
vís, está a levar o país a unha si
tuación terminal, como a que pa
rece que están abocados eles, 
deixando un regueiro de miséria. 
Que respostas irnos deixar aos 
nasos filias e ás xeracións futu
ras? Quizáis que fumos cobardes 
e medoñentos de asumir a nosa 
identidade, de afr.ontala e de to
mar a decisión de traballar cóba- · 
do con cóbado con aqueles que 
desde unha perspectiva nacional 
defenden o país galego e o d!reito 
a desenrolar racionalmente todos 
os sectores produtivos do país? 

ó que suscribe esta reseña tivo 
que abandonar a Asemblea no 
meio da fervenza que o profesor 
Beiras insería no corazón da mes
ma, facendo a demostración da 
sua capacidade dialéctica e do 
seu coñecimento histórico, econó
mico, social e político do país. 
Mentras a atmósfera da sala se 
enchia de rememoracións intimis
tas atraendo a imaxe senlleira do 
máis grande home que pareu a 
nación galega, pai do proxecto 
que no presente o profesor Beiras 
estaba a debullar apaixonado. 

Había que coller o avión para Ma
drid, para a emigración nunca ·re
coñecida ... , máis a esperanza de 
retorno e o convencemento de 
que moitas causas están a mu
dar na concéncia de toda a socie
dade galega, fan máis levadeira a 
viaxe. A aliada posta no futuro do 
país que quiso ser e será!+ 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 

Morte acidental 
dunhome 
Do mesmo xeito que o protagonis
ta de "Corazón tan blanco" de Ja
vier Marías , na realidade un é ·
conscente de que unha vez que se 
saben as causas é moi difícil per-

• • fe .!I 1'. 

' Li,\ ~b\t@~~. @11@[ID~jf ·~~ .. 
ANOSATERRA 

manecer neutral e non pronunciar
se sobre elas, porque as posturas 
máis neutrais sempre sabemos 
que teñen unha sospeitosa inclina
ción cara un conformismo aliado 
dos feítos ou do que eles se deri
v~; e unha vez sabidas as causas, 
estas tenden a pervivir na nasa 
memória, dependendo da sua 
magnitude, do seu peso ou do uso 
que fagamos delas a través da pa
labra ou do pensamento. Cando 
se trata da marte dun home, como 
é este o caso, a tensión é moito 
maior, xa que por unha parte están 
os que ocasionaron esa marte ou 
podéndoa evitar non o fixeron, que 
agardan a que a lama do esquece~ 
mento vaia sepultando ese suceso 
e non o pronúncian para tirarlle 
azos da vida, e por outra os ache
gados á persoa morta que farán 
todo o posíbel para que se invirta 
ese fatal curso minguante cara a 
nada que poden seguir as lem
branzas; e por iso, nós, que sabe
mos delas ainda que non busca
mos saber delas, non podemos fi
car coa mirada en ningures com9 
se nada pasara porque iso convér
tenos en cómplices dun. 

Non quixen saber pero souben que 
un home que era o sacristán da 
parróquia de Santa Cristina de Ba
rro (Noia) sentiuse moi mal e foi a 
que o mirasen a un hospital de 
Santiago, eses lugares que ulen ·a 
asépsia e a seriedade, acaso a tris
teza prístina de todo relocente, de 
siléncio xélido e traballadores como 
autómatas. Non vendo que tiña na
da o médico de turno mandouno 
para casa como quen compraba o 
mecanismo dunha máquina e non 
quer ver o que marcha mal: sabia o 
sacristán que non estaba ben, así 
que voltou de novo ao mesmo hos
pital para procurar a axuda que 
precisaba e atopou unhas duras 
verbas de recriminación por parte 
do médico que o atendeu, mesmo 
lle chamaron severamente a aten
ción porque non se podía ser asi, 
que os médicos tiñan causas máis 
importantes que facer, que aquela . 
era unha postura imprópria dunha 
persoa madura, nen sequer un ne
na ... o sacristán morreu pouco des
pois porque o profisional da medici
na decidiu non atendelo en base 
ás suas observacións, xa que 
aquel home non tiña nada. 

Dicia Bertold Brecht que o Estado 
ten nas suas mans múltiples for
mas de criminalidade, unha das 
cales é non prestar a correcta 
atención médica a alguén cando a 
necesita; ou sexa, cometeuse un 
crime por unha persoa que traballa 
para unha institución pública que 
seguramente non será denunciado 
como é debido porque a xente da 

· aldea está demasiado acostuma
da a que o sector público sexa in
vulnerábel e que diante do podero
so sempre hai que dicer que cho
ve, e ponse como desculpa, moi 
atinada por outra parte, o corpora
tivismo deses profisionais, que se 
cobren as costas uns a outros co
mo se fosen gánsters, confiando 
en manter o traballo baixo o ampa
ro clandestino (como este caso) do 
compañeirismo, antes que da dig
nidade profesional de ser respon
sábeis das suas decisións, tomada 
ás veces, como neste caso, tan á 
lixeira que só poden mostrar a un
ha persoa inepta para un traballo 
tan delicado como é manter, xa 
non a saúde, senón a vida dunha 
persoa nuns extremos nos que es
te tipo de profisionais teñen que 
dar o mellar de eles mesmos.+ 

MAXI REI 

Por unha nova 
política forestal 
O que pasou nos montes galegas 
é unha catástrofe. Os anos do fra
guismo caracterizáronse polo des
baldimento dos diñeiros (política 
non preventiva dos lumes fores
tais), a inoperáncia (falta de artella
mento co sector agrícola e gandei
ro ), a crise económica (¡)eche de 
empresas e aserradoiros, caídas 
reais de prezos) , e a incúria (un 
40% da superfície invadida por to
xos e xestas). Pala política forestal 
a Xunta tamén ten merecido a mo
ción de censura, pois Galiza per
deu 12 anos estupidamente, enga
nada por un grande mestre: Fraga. 

Propoño alguns pontos básicos pa
ra tentar reflotar o sector forestal : 

1- Promoción das plantacións de 
madeiras nobres (Galiza está im
portando uns 70.000 m3 de madei
ras de calidade). 2-Protección da in-
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dústria de transformación. 3- Peche 
do ciclo produtivo do papel na Gali
za (a transformación da madeira en 
papel supón unha plusvalía resul
tante de multiplicar por vinte o valor 
dunha tonelada de madeira). 4- Evi
tar a descapitalización humana e 
económica do sector primário. 5-
Praticar unha política preventiva 
dos incéndios forestais (limpezas 
de montes, aproveitamento da bio
masa). Como en Allariz. 6- Impulsar 
o uso integral do monte (silvicultura 
tridimensional , aproveitamento de 
froitos, cogu -
melos, caza, 
etc.). 7- Fornen- 0 sector na 
to das inver- Galiza 
sións en inves
tigación e for
mación. 8- Im
pedir o deterio
ro ecolóxico do 
meio ambiente 

proporciona 
40.000 postas de 
traballo entre 

(protección da directos e 
biodiversidade 
e dos espácios 
naturais) . 9-
Selección de 
plantacións se
gundo a rela-
ción entre o 

indirectos e un 
4% do produto 
bruto. 

grao de fertilidade do terreo e o ren
dimento metabólico da espécie ar
bórea a plantar. 1 O- Ordenación do 
espácio (Concentración parcelária, 
banco de terras, axudas a montes 
viciñais, fomento do asociacionis
mo). 11- Favorecer unha política de 
coordenación entre produtores e in
dústrias. 12- Planificación para aca
dar un modelo de explotación racio
nal que permita aumentar os volu
mes forestais a obter, tendo en can
ta a duración do cido produtivo. 13-
Promoción dunha cultura forestal 
na sociedade galega (educación 
ambiental). 

En Europa a madeira constitue a 
segunda factura importadora des
pois do petróleo e ternos que ter 
en canta que moitos países do ter
ceiro mundo, non van poder se
guir producindo máis e que a de
manda tende a medrar. Non po
demos esquencer que o sector na 
Galiza proporciona 40.000 postas 
de traballo directos e indirectos e 
un 4% do produto bruto.+ 
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Espectó<ulo Son deros celebrado o pasado ano. 

~ CARME VIDAL 

Son mulleres e cantan. Receberon das suas nais e avoas o 
legado da voz e fan bon uso dela. Cantan "máis alto e 
máis forte que nunca", din elas, e a sua preséncia no pri
meiro plano do panorama musical dá boa conta diso. Fala
mos con Uxia Senlle, Mercedes Peón, Maria Manuela, 
Rosa Cedrón, Uxia Pedreira e Paloma Suances, as voces 
máis coñecidas da nosa música que participaron todas 
xuntas en Pontevedra no espectáculo Son delas, que come
morou con palabras de mulleres a celebración do 8 de Marzo. 

Uxia Senlle está detrá da orga, 
nización de Son delas, o espectá, 
culo que o ano pasado se inaugu, 
r u en Comp t la e te an re, 
cala en Pontevedra. O abano de 
c nvidada dá a conta de co, 

mull r tán a .pr tag , 
nizar r xurdir a an ión gale, 
ga. "T rát e de mo trar a di tin, 
ta xeracións de mú ica cantada, 
desde Maria Manuela, exp ñen
te da canción cial, até nia 
Lebedyn ky, que con 16 ano re, 
presenta o futuro da canción" 
xplica· Uxia enlle. Autora do 

deseño do proxecto, Uxia Senlle 
editou pasado ano o seu quinto 
disco titulado Danza das areas e 
antes da celebración de Son delas 
xa participou neutros concertos 
de mulleres como O cantar das 
galegas, Mulleres a viva voz ou 
Mulleres en concerto. 

"Desbotamos a idea de que non 
ternos enraizamento no- canto. 
Tradicionalmente foi a muller a 
que transmitiu· ese legado do que 
agora nó~ somo~ depositárias. o 
noso traballo é tamén homena: 
xe e respecto a todas esas v.oces 
anónimas de muller que nos per, 
miten' estar hoxe aqui" afirma 
Uxia Senlle, nunha idea que re
petirán todas as participantes do 
espectáculo. 

"Uxia rompe tradicionalmente 
coa imaxe de segundonas", co
menta Mercedes Peón referín, 
dose ao papel que mulleres están 

a tomar en agrupacións como 
Berrogüe.to ou Luar na Lubre no 
que se reforzou a voz desde a en
trada de Guadi Galega ou Rosa 
Cedrón. "Tiñamos un valeiro do 
instrumento fundamental da no.: 
a terra: a voz e a percu ión e 

n se traballo as mulleres tiveron 
esp cial releváncia xa que foron . 
a que mantiveron a cultura tra
dicional.- Das nasas avoas che
gouno a danza e a voz", comen, 
ta M rcedes Peón que fai gala 
de quince anos de recollida da 
nosa música tradicional, tempo 
ahondo para se decatar de que 
en calquer casa se sabia cantar, 
pero, ''.a cantora nunca foi con
siderada música, rnentras quen 
tocaba a gaita si". Recén edita, 
do o disco Pandereteiras, produ
cido por ela, e próxima ainda 
tamén a saida do seu traballo en 
solitário Isué, Mercedes Peón 
coincide á hora de querer. ho
menaxear co seu traballo a to, 
das as mulleres anónimas _que a 

· prec_e.~:ron na música. 

As que máis p~tan 

Recoñecíbel é tamén a voz de 
Luar na Lubre. Rosa Cedrón en, 
_trou na agtupacióµ musical para 
ser violonchelista e, en breve, 
pasou a interpretar as letras das 
cancións que, a cada pouco, to, 
maban máis peso no repertório. 
"Os grupos que máis petan na 
actualidade teñen voces femini, 
nas cantando.. É un fenómeno 

novo que está a ser ben recibido. 
A voz feminina sempre ti:vo pre
séncia pero perdeuse e é agora 
cando se está a recuperar con 
máis forza", comenta Rosa. 
Tampoucó costa dar co nome 
que se agacha detrás da inter-
pretación das letras que apresen, 
ta Chouteira. Uxia Pedreira 
concorda co primeiro plano que 
teñen as mulleres na canción 
pero engade que non están a ser 
"só intérpretes senón que hai xa 
unha fomada de mulleres que 
compoñen". As traxectórias ~u
sicais da maior parte delas dan 
conta tamén dunha rigurosa 
preparación e da vontade de 
aventurarse en proxectos e pro, 
postas criativas inovadoras, a 
própria Uxia Pedreira é directo, 
ra do novo Conservatório Pol
que de Lalin, estudou a música 
tradicional e compuxo e inter
pretou temas para distintas agru
pacións como Xenreira, Nenas 
da Revolta ou Cempés. 

Aprécia Uxia Pedreira unha 
sorte de discriminación sexual ' 
na música. "A maior parte dos 
homes que cantan están no 
rock e as mulleres no folk. O 
pafs ~.adento e· á~ .. yeces, as ·mu-~ -
lleres eñtran nos grupos taméi:i 
por cuestión de estética, porque 
quedan mellar", defende. Con, 
sidera Pedreira que as mulleres 
que pertencen ás distintas for
macións, demonstran en Son de, 
las ,actuando soas, que teñen "o 
seu sítio gañado". ~· 

Maria Manuela é das participan
tes no espectáculo a pioneira no 
mundo musical. Diante do aba
no co qu€ comparte · escenário, 
Maria Manuela comenta que "as 
mulleres teñen moitas ganas de 
facer novas cousas, a calidade é 

' moi boa ainda que se actue con
tra amaré". Cantante e pintora, 
Maria Manuela publicou vai Pª' 
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ra dous anos o seu primeiro tra
ballo en solitário, Para Miguel, 
en hómen,axe ao compañeiro co 
que compartiu duranté décadas . 
a sua traxectória musical. Inter
preta no disco a cantante temas 
que van da tradición a cancións 
da sua própria autoría, nun re
xistro que, como facia notar Pe
dreira, cada vez participan máis 
as mulleres. Entre elas, Paloma 
Suances pertence a máis nova 
xeracións· das que gastan defi
nirse como cantautoras. Voz e 
guitarra e temas da sua autoría 
ou tomados da poesía compo, 
ñen o ámbito musical no que se 

· move Suances. "Toco a guitarra 
e compoño cancións e entón 
non se me ocurre mellar forma 
de chamarme. Nun princípi6 
costoume apresentarme asi no 
escenário pero agora é como 
máis cómoda me sinto, soa coa 
voz e a guitarra", sinala Paloma 
Suances mentras comenta que 
son poucas as mozas que ainda 
partillan da ~ons~der~ción de 
cantautoras. 

Xunto ás voce~, Son delas ofere
cia o dia 7 de Marzo" en Ponte, 
vedra a participación de mulle
res da música, literat:µra~e . plásti
·ca. W poeta Ana Roinani ..::fiü 
condutor ·do encont'fo e recita
dora das palabras das poetas que 
a precederon- a artista Menchu 
Lamas -autora da escenografía-
' músicas como Olga Nogueira, 
Teresa Sayas ou Núria de León, 
a gaita de Susana Seiva,ne 04 as 
tamén cantantes Guadi Galega 
e Sónia Lebedynski - ademais 
das anteriormente citadas- pro
tagonizaron. un espectáculo que · 

· buscou, ao dicer .dela~ mesmas,. 
"valorar dun xeito global a apor
tación de todas e cada unha de 
nós ao ámbito artístico e máis 

·concretamente como transmi
soras da palabra, tan necesária e 
tan esquecida" ."+ 

Manuscrito 
nunha botella 

~ RAMIRO FONTE 

~hotel de Bos. Aires, no ano 
1946, un xudeu lituano chamado Zvi 
Kolitz, escribe unha historia. Atopá
base na Arxentina co propósito de 
facer contactos coa numerosa comu, 
nidade xudía. Botara a guerra en Pa
lestina, movéndose entre os grupos 
sionistas, o cárcere e o activismo a 
prol de Gran.Bretaña. Cumprindo . 
cun encargo dun xomal, Di Yiddishe 
Tsaytung, metido nun cuarto dese 
hotel, Zvi Kolitz encerra en apenas 
vinte páxinas a historia de Yosl Rako
ver f álalle a Deus. En primeira persoa, 
como se el mesmo fose ese Y osl Rako
ver, fillo de David Rakover .de Tamo- · 
pol, o cal, durante as últimas horas da 
revolta do gueto de Varsovia, no 28 
de abril de 1943, e sabendo que vai 
morrer (só lle quedan tres botellas de 
gasolina en reserva) decide encara.rSe 
co mesmo Deus, rnentres loita contra 
os alemáns. O manu"scrito (informa 
friamente) atopouse entre as ruínas 
do gueto, escondido nunha botella. 

~a historia, a de Y osl Rakover, foi 
collendo vida propia. O seu autor pa
sou a ser o propio Rakover. O texto 
converteuse unha das máis imp~esio-

. nantes pezas producidas arredor do 
Holocausto. Falouse del como dun 
dos psalmos modernos. Choraron nas 
sinagogas esparxidas polo mundo can
do o lían. As súas palabras ("Eu creo 
no Deus de Israel incluso cando· el 
fixo todo para que eu c;leixase de crer 
nel") intentan iluminar a traxedia do 
Holocausto desde a teoloxía e non , 
desde as tebras da historia. A idea da 
ocultación de Deus ("O único que 
pasa no mundo é que Deus escondeu 
a súa face") necesitábana os sobrevi
ventes, a magnífico.discurso 'biobráff· 
co de Primo Levi ou as palabras rotas 
(si, en alemáñ.) de Paul Celan. Stei, 
ner e Levinas atoparon uriha proba 
pericial na fala de Rakover. Mentres 
ía medrando o mito de Y osl Rakover 

· (este psalmista das ruínas incendiadas 
do século XX), Zvi Kolitz, un dos pou
cos sobreviventes da comunidade 
xudía de Lituania, unha das máis ricas 
do mundo culturalmente, fixo de 
todo e inclu5o publicou máis libros 
que circularon entre as comunidades 
xudías do mundo, sen moito éxito. 
Creo que aínda vive, eQ Nova York. 

67 ... 
J eño nas mans-a edición en inglés 
deste pequeno e profundísimo.libro. 
no que, como en poucos; se asiste ó 
xogo dos parodoxos, das casualidad~s, 
da importancia da escritura. Cónta,: 
nos Paul Badde, quen fixou o texto~ 
por _quen s:-~?-~~?5-~ ~is~or~ d~_Zvi :.
Koliti, qtieun poeta chamado ·Itzhak 
Katznelson escribiu. up lgngo pPema 
e enterrouno eri treS botellas nun 
campo de concéntraeción frailcés e , 
que algo mesmo ,P~ºlJ: coap ppt~ de 

, Ringelblum, si', ·q.o gueto ae Varsovfa, 
onde se le: ''Nunca•9,ebem9s permitl.r 
que volva S'.lceder algo coma isto". 
Sei que volverei a este librq, a esta 
grande peza de,~scri~ P.~ .q~e un , 
non sabe se a fiistória 'fiáis irriP9rtab.
te é a de RakOVewu dt:!se 7case desctr 
ñecido Zvi Kqlitz qu~ <_?; pux.9 apele:
xar, e a falar con Deus: Os grandes 
personaxes, os que poden chegar a 
vivir, despréndense do autor. Incluso 
os agnósticos chegamos a ler, en da, 
ve relixiosa, as razóns da verdadeira 
escdtura. A escritlira sobrevive. E 
tamén algúns obxectos tráxicos. Creo 
que xa contei que os ingleses teñen, 
aquí en Londres, o carro dos mortos 
do gueto de Varsovia. Ese que vía 
pasar, polas mañás, Yosl Rakover,
nos meses anteriores á rebelión.+ 

_, 
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• Os escritores aos cantos cos vellos 

A finalidade de "Cantos para a 
m.emória", o ciclo que pon en 
marcha a Obra Social de Caixa 
Galicia, é achegar a literatura 
aos maiores: "Da necesidade en
tre a memoria e o contar en voz 
alta, coa prosódia; ritmo e énfa
se que cada autor lle imprima, 
des~a coiricidéncia entre a vellez 
e os escritores, nacen estos en-

• Prémio Barco 
de Vapor para 
Xoán Xosé Lago 
Alén das estrelamares é o título 
da obra gañadora do prémio 
"Barco de Vapor", que convoca 
a editorial SM. Xoán Xosé 
Lago, de Ponteareas, é o autor 
qe?ta novela que recria a vida 
no fundo do mar. Alén das 
estrelamares publicarase na 
sÚie vermella da c0lección 
Barco de Vapor, recomendada 
para leitores a apartir de doce 
anos. Foron gañadores deste 
prémio noutros anos Antón 
Conizas, Dario Xohán Cabana, 
Dolores Ruiz ou Xosé Antón 
Neira Cruz.+ 

•Cinema 
especial 
para o décimo 

. ~ ... 
an1versano 
doCGAI 
No Centro Galega de Artes da 
Imaxe na Coruña teñen 
preparado unha programación 
especial durante o mes de 
Marzo para comemorar o seu 
décimo aniversário. O 
primeiro dos ciclos leva como 
título "10º aniversário': o 
mellar dunha década" e está 
baseado nun inquérito 
realizado entre críticos para 
discernir cales serian os títulos 
máis representativos do 
cinema realizado entre 1991 e 
o 2001. Os máis votados foron 
Sei quen es, como 
longametraxe galega, Sen 
perdón, como película 
extranxeira, Tren de sombras, 
como fita española, Coruña . 
imposible, curtametraxe galega, 
Ven a Bens, documental galega 
e Ninfo gr afia, lnf ección palúdica 
e As xóias da señora Bianéonero,' 
empatádas como video de · 
ficción. As proxeccións van 
acompañadas de mesas 
redondas e dunha selección de 
documentais recuperados polo 

· CGAI nestes dez anos. "Beleza 
e crueldade: O cine de Ken] i · 
Mizoguchi" é o título do · 
segundo ciclio que comezou o 1 
de Marzo co documental Kenji 
Mizoguchi: a vida dun director de 
cine. Completan a 
programación cinco títulos de 
ciéncia ficción europea: Acción 
mutante, Alex de la Iglesia, 
Alphaville, de Jean Luc Godard, 
Barbarella, de Roger Vadim, 
Hardware, de Richard Stanley, 
e Aelita, de Jacob Protazanov. • 

contras", di o escritor Miguel 
Suárez Abel, que é un dos partí-· 
cipantes no ciclo que arranca o 
Xoves 8 de Marzo en Composte
la. Alfredo Conde abre esta illi
ciativa ese mesmo dia, seguido o 
15 de Marzo por Marílar 
Aleixandre. En Pontevedra, o 
Mércores 21 de Marzo estará Ví
tor F. Freixanes e o 29 Suárez 

• Cea de entrega 
dos prémios · 
Mancho 
Valcarce 
Co motivo do 8º aniversário do 
pasamentb de Moncho Valcar
ce, a irmandade que leva o seu 
nome celebra a tradicional cea 
anual na sua honra o Sábado 24 
de marzo, ás nove e media, no 
hotel Crunia (Avda. de Fonte
culler, 58, O Burgo, Culleredo). 
Nesta cea terá lugar a entrega 
dos prémios Moncho Valcarce 
pola Defensa da Terra e pola 

Benito Losada vilto por Leandro. 

Abel; na Coruña, Xosé Luís 
Martínez Oca contará comos o 
2 de Abril e Fina Casalderrei fa- ·:. 
rá o mesmo odia 25; en Ouren- • 
se será Bieto Iglesias o encarre- · 
gado de dirixirse aos maiores o 
26 de Abril; en Lugo estará He
lena Villar Janeiro o 3 de Maio, 
e en Fetrol, sete dias máis tarde, 
Xavier Alcalá.+ 

Francisco Carballo foi galardonado co 
prémio Mancho Valcarce. 

Promoción da T erra instituídos 
para concedérllelos a aquelas 
persoas ou colectivos que a xu-

• Benito Losada, 25 anos 
de labor cultural en Ourense 
Que Benito Losada forma parte da história cultural de Ourense dos últi
mos vintecinco anos é algo no que_ coinciden todos os que _participan 
na sua homenaxe. Nun volume titulado Viniecincó anos de labor cultural 
en Ourense, que editan concello, Deputación e Xunta e coordenado por 
un grupo de amigos entre os que están César Ansias, Francisco Gonzá
lez, Carlos Quesada e Marcos Valcárcel, recóllese o papel de Losada en 
iniciativas como as Xornadas de Banda Deseñada ou o Outono Foto
gráfico. Ademais do seu labor ao frente da Casa da Xuventude. Losa
da estivo vencellado estreitamente ao clube cultural Alexandre Bóve
da. Neste libro homenaxe Benito Losada uriha morea de caricaturistas 
adícanlle os seus debuxos, entre eles Xosé Lois '~O Carrabouxo'', Faus
to lsorna, Leandro, Pepe Carreiro, Suso Sanmartin e Siro López . 
Ademais, adícanlle textos Antón Riveiro Coello, Rafa Villar, Pura 
Vázquez, Manuel _ Outeiriño, Manuel Maria e Xosé Carlos Caneiro. + 

cio da Irmande se distinguiran 
na defensa e promoción dos va
lores que sempre defendeu o 
"cura da Encrobas". Neste ano o 
primeiro d~s galardons foille 
concedido ao historiador Fran
cisco Ca~ballo "pola sua traxec
tória de moitos anos de entrega 
e compromiso cultural, social e 

. po·lítico coa nosa terra, tanto . 
desde'unha perspectiva teórica 
como práctica". Todas as perso
as interesadas en participar nes
ta cea, cun custo de 3.000 ptas 
por ·cuberto, poderán resevar 
praza antes do 18 de marzo cha
mando ao teléfono 981-221 454 
ou ben ao 981-130 620 polas 
tardes. No caso de habitar na 
Coruña tamén poden recollerse 
as tañcetas na libraria Couceiro 
ou noyub A Cova Céltica.+ 

•Convocan 
/ 

o Alvaro 
Cunqueiro 
de teatro 
Todas os escritores que apresen
ten un texto teatral inédit9 po
den participar no prémio Alvaro 
Cunqueiro que convoca coa 
consellaria de Cultura através 
do Igaem. A obra gañadora po
derá ser levada a escena amais 
de ser publicada na colección 
Os Libros do Centro Dramático 
Galega. O Álvaro Cunqueiro, 
cuxo prazo de admisión de orixi- · 
nais remata dous meses despois 
da publicación do Diario Oficial 
de Galiza, está dorado con un 
millón de pesetas.+ 

• Máis de 150 
millóns para 
a produción 
audiovisual 
Segundo informou a consellaria 
de Cultura, neste ano 2001 des
tinaranse 154.200.000 pesetas a 
subvencionar a produción 
audiovisual en galego. Antes do 
vindeiro 27 de Marzo débense 
solicitar as axudas, que incluen 
a redacción do guión, a procura 
de socios, a preparación do plan 
financieiro da produción e a ela
boración do plano de marketing 
e distribución. Destinadas da 
produtoras audiovisuais e 
empresas multimédia con ende
rezo social en Galiza, as axudas 
poden ser concedidas a empresas 
de fóra que incluan uns mínimos 
de rodaxe e equipa en Galiza. + 

•Reunión 
de xeógraf os · 
ao redor 

. de Abel Bouhier · 
"Galicia dende La Galice. Home
naxe a Abel Bouhier" ·é o título . 
do congreso que se celebra os dias 
14, 15 e 16 de Marzo para render 
homenaxe "a un profesor francés 
que r~matou a sua longa vida aca
démica como catedrático na Uni-

. versidade de Poitiers e que apór
tou estudios maxistrais sobre Ga, 

ANOSA TERRA 

liza", segundo explicou Pilar de 
Torres, unha das suas coordena
doras. Bouhier realizou unha série 
de traballos sobre xeografia rural 
galega. A celebración do congre
so coincide coa tradución ao ga
lego da tese de doutoramento do 
francés, publicada en 1979 co tí
tulo A Gaüza,· ensaio xeográfico de 
anaüse e interpretación dun veUo 
complexo agrário. + 

•Bate Certo 
grava un directo 
no Café Auriense. 
O grupo ourensán Bate Certo 
grava o Sábado 10 de Marzo un 
disco en directo no café Cultu, 
ral Auriense. Farao en duas se
sións, unha ás seis da tarde e ou, 
tra ás dez da noite. A entrada é 
gratuíta, ainda que avisan que o 
aforo é limitado.• 

Estíbaliz Espinosa e Pilar Pallarés. 

• Seis poetas 
ao redor do 8 de 
Marzo en Oleiros 
Sete mulleres poetas reúnense o 
12 de Marzo en Oleiros para ho
menaxear á muller traballadora. 
No recital, que terá lugar na Casa 
Charry ás oito e media e que está 
organizado pola asociación· 6cio
cultural "Vieiros", participan Lu
cia Aldao, lolanda Castaño, Em
ma Couceiro, Estíbaliz Espinosa, 
Enma Pedreira e Pilar Pallarés. • . ..........•.....•................ 

• Borobó história 
o socialismo 
gal ego 
O xornalista Rairnundo Garcia 
Borobó está a piques de publicar 
na editorial Galáxia o seu traba
llo A nacencia do sdcialismo en 
Gaücia. O libro do veterano xor
nalista inclue unha biografia en 
galega de Pablo lglésias, que xa 
vira lus en castelán hai vários 
anos, e que desta volta está revi-

- sada e ampliada. Esta parte bio
gráfica do grande líder fundador 
do socialismo español está saindo 
dommicalmerrte publicado por 
entregas en O Correo Galega des
de· o pasado 3 ele Decembro. + 
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A importáncia 
literária 
dunhas 

/ . 
memorias 

Título: Memories d'un cirurgia. 

Autor: Moises Broggi. 

Edita: Edicións 62. Col. Biografies i Memo

ries, 46. Barcelona, 2001, 352 pax. 

"É falso que a literatura dun país a 
fagan só os literatos profisionais. A 
literatura dun país f ana todos 
aqueles que teñen algunha cousa a 
dicer, e que a din. Todos no senti
do literal: un político, un enxeñei
ro, un científico, un artista, un ci
díulán calquer [ .. . ] . A forma máis 
xenérica desta actividade son as 
memórias, os recordos, as reminis
céncias,,, (Diccionari Pla de Li
teratura, Barcelona, Destino, 
2000, p. 516). Pla, ev idente
mente, tiña razón. Son memorá
bei , na literatura francesa, as 
Mem6rias de Saint-Simon (sécu
k>s XVII-XVIII), a Memórias do 
cardeal de Retz (do XV!l), e na in
gle a o Diário de Samuel Pepys 
-fundador da Royal Navy-, o 
mái grande pro ador do XVII 
británico, e quizai do éculo 
po teriore , por só citar tres 
exemplo paradigmáticos, quer 
dicer, de, nun princípio, non e -
critore . (Infelizmente, nunca 
traducidas na toralidade a nen
gunha língua da penín ula ibéri
ca, e do único que e poden en
contrar diversas escolmas é de 

aint- imon, xa que o cardeal 
de Retz non ei e algunha vez 
foi traducido, e a única, mínima, 
e colma de Pepy que babia en 
e pañol -col. Au tral- e tá e ga
tada hai ano ). 

Moises Broggi. 

Hai, tamén, as memórias de es
crito re e de filó ofos e de po
lítico . Mai non e trata de fa
cer unha reseña de todos os 
autore e títulos. Na li teratura 

galega, os libros de memórias 
son escasos , como mui roen 
lembraba non hai muito nestas 
mesmas páxinas Carme V ida l. 
E na catalana? Como mínimo, 

NARRATIVA 

catro obras senlleiras: Tots els 
camins duen a Roma de Gaziel 
(completadas co dietário Medi
tacions en el desert), as Memo
ries de J osep Maria de Sagarra, 
El quadern gris de J osep Pla e o 
Diari 1952-1960 de Joan Fus
ter. Pódense engadir _diversas 
obras e nómes: J osep Mª de 
Sucre, Maria Manent e os seus · 
dietários, Temps que fuig de 
To mas Garcés -no que fa la da 
sua amizade con diversos escri
tores galegas-, os diversos to
mos de Albeú Manent -cun ::, 
belo retrato de Francisco Fer
nández del -Riego-, Maurici 
Serrahima, Josep Maria Caste- . 
llet, Oriol Bohigas, Manuel 
lbáñez Escofet -xornalista, di
rector durante muitos anos do 
vespertino Tele/eXpres, en cu
xas memórias, La memória és 
un gran cementiri, confesa que 
traduciu diversos po~mas de 
Rosalia ao catalán, infelizmen
te permanecen inéditos-, Fabia 
Estapé, Jordi Solé Turá, Auro
ra Bertrana, algúns libros de 
Teresa Pamies (Quan erem ca
pitans -cunhas cantas páxinas 
dedicadas a un mitín en Nova 
Iork durante a guerra civil no 
que intervén Castelao enarde
cendo ao público, galega na 
maioria, pre·sente- , Quan erem 
exiliats) Manuel Ortínez (con
selleiro de gobernación na Ge
neralitat pre-autonómica de 
T arradellas e empresário), Ar
rnand Carabén, economista, 
empresário, xerente do Barc;a, 
e todo un etcétera que ser ia 
mui longo -ainda que intere
sante- reseñar. Con todo, se 
reparamos nos nomes que de
mos, son escritores, ensaístas, 
políticos, h omes públicos co
ñecidos . . Un cidadán calquer, 
como <licia Pla, case nunca. 
Ou case nunca. Porque acaba 
de aparecer un excelente libro 

(Pasa á páxína seguinte) 
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canta de. libros 

Relatos de mulleres e 
tute 
Son os relatos incluídos en Dubido se· 
matei a Lena, de Medos Romero, im
presións, momen
tos, escenas, que 
concentran a carga 
do pasado, as obse
sións eternas. As 
mulleres, cos _seus 
medos e desexos, 
protagonizan este 
libro publicado na 
colección Abismos 
de Xerais. Na mes
ma aparece tamén Tu
te para catro, prirneiro 
libro de Xesús Fraga, 
con relatos ubicados na 
comunid<;J.de, na aldea, 
onde o presidente da 
comisión de festas e 
mesmo a orquestra con
vértense en pezas vitais para a existén
cia dos demáis. • 

Os dias de Rafa Villar 
A sherazade de Rafa Villar conxura pa
labras e siléncios, enróscase coma unha 
serpe, ama con es-
tremecemento e 
posue un verso 
atrapado nas pupi
las. Protagoniza de 
maneira total os 
Dias de sherazade, 
poemário co que 
gañou o IIl Prémio 
de Poesia do conce
llo de Carral. Para 
Villar este é o seu 
noveno libro de ver-
sos, despois de títulos 
corno O devalo do mar, A sotavento dun
ha singradura, Casa ou sombra e Icaro. • 

De Ne ira Vilas e 
Rachel de Queiroz 
A profesora Cleudene de Oliveira leva 
tempo estudandos a Xosé Neira Vilas e 
á brasileira Rache! de Queiroz. A sua 
tese non reside en amasar que ambos 

Fran Alonso 
Males de cabeza 

Males de cabeza. 
Fran Alonso . , .. 

coñecen a sua res
peiti va obra lite
rária, senón esta
belecer posíbeis 
relacións entre as 
duas escritas. Xo
sé Neira Vilas e 
Rache! de Queir
zos, fabuladores 
artífices, publica
do en Ediciós do 
Castro, parte de 
que os dous litera
tos son símbolos, 
unha en Ceará, Brasil, outro na Galiza. 
Ambos son testemuñas do seu tempo, 
Rache! de Queiroz comosertaneja, Nei
ra Vilas identificado co labrego. • 

Unhtl via.t·~ ao lado escuro das nosas vidas 
que é tamén un alegato co:1rtra a hipocrisía e ca/quera clase de poder. 

Un'ha o/lada !iteraría e ~ontempordnea sobre· a condición humana. 
. -:. . ~ ' ~ 

. XE·RAIS ~::~~~ 
_ . · xerais@xerais :es. http://www.xeraís.es ·· 1 '--

Estudos de El Catón 
Compostelano 
O Consello da Cultura publica El 
Catón Compostelano. Estudios que, 

.'t' baixo a coordenáción de Xosé López, 
decano da faculdade de xornalismo, 
reune unha série de traballos ao redor 
do xomal pioneiro na Galiza. 
Cal era o seu ---
modelo xmnalí
sitco, que deba
tes se formulaban 
nas suas páxinas, 
cales eran os ou
tros xornais cos 
que convivia no 
século XIX no Es-
tado ou o espertar 
empresarial da 

i EL Ci\TON . . 
l ~O:\li' OSTU .tSO~ 

' t ~T(¡[fü!S 

i ;-:::::;;·· 

prensa galega, son 
alguns dos aspectos L.ml!!llmlW®!•••~
recolHdos neste volume. Canta coas 
colaboracións de Xosé Ramón Barrei-
ro, Xosé Ramón Pausa, Francisco 
Campos e Rosa Aneiros, entre 
outros. t 
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A trabe de ouro 
Publicación galega 
de pensamento crítico 

N2 44. Outubro-Decembro de 2000. 1.450 pta. 

Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrin. 

Edita: Sotelo Blanco. 

Jody Berland. fa¡ un traballo sobre as téc
nicas culturais. A profesora Anna Amo
rós revisa o sistema televisivo no Estado 
español através dos pontos de \'.ista polí-

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

ticos das leis 
que o rexen. 
Alejandro 
Hermida uti
liza o exem
plo de Eslo
váquia, inde
pendente 
desde 1989, 
para refle
xionar so

.brea nece-
sidade de 
que se uni
fique a nor-

ma lingüística para garan
tir o futuro da língua. Xoán Carlos Do
mfnguez recupera a pegada de Roberto 
Blanco Torres en Cuba. No capítulo de 
tradución, Méndez Ferrin traslada ao ga
lega o Canto LXV de Ezra Pound. • 

Encrucillada 
Revista galega 
de pensamento cristián 

Nº 121. Xaneiro-Febreiro de 2001. 500 pta. 

Dirixe: André Torres Queiruga. 

Edita: Asociación Encrucillada. 

Entre os estudos inclufdos, destacan A 
lgrexa galega no novo milenio, de Bemardi
no García; Ciencia e fe: do conflicto 6 diá-

logo, de Torres 
Queiruga e O 
curador ferido, 
de Xesus Mar
tínez. Entre 
outros temas, 
hai que subli
ñar ·a narra
ción do in
fluxo do mal 
das vacas to
las nunha 
parróquia 
rural, de 
Alfonso 

Blanco. T amén se incluen 
dous chamamentos do clero francés e ar
xentino a propósito do contexto sociopo
lftico actual.• 

Idees 
Revista 
de temes contemporanis 

N~ 7. Juliol-setembre de 2000. 850 pta. 

Dirixe: Angel Castiñeira. 

lidila: Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. 

Entre os moitos temas que se incluen, so
bresaen o artigo de George Steiner sobre 
o significado da literatura comparada. Ja
vier Echevarría fala da nova sociedade da 
información. Michael Walzer reflexiona 
sobre o novo tribalismo. Joan Ramon Re
sina reseña o xeito co que se tratan as po-

líticas de iden
tidade cultu
ral. Na 
sección de 
discusións, "' 
Ramon Pas
cual e Fran
cesc Puig de
baten sobre 
o futuro da 
universidade 
tal e como a 
entendemos 
agora. An-

toni Segura ·e Antonio Morales 
reflexionan por escrito sobre as últimas 

- polémicas sobre o ensino da história e a 
necesidade de buscar un camiño que dei
xe de criminalizar o xeito democrático de 
facer história. • 

(V en da páxina anterior) 

·de memórias cuxo autor non 
era coñecido, até hoxe, polo 
grande público: Moises Broggi: 
Memories d'un cirurgia. 

Quen é Moises Broggi? Nacido 
en 1908, formouse como cirur
xán ao carón dos irmáns Trias 
Pujol -casou coa filla dun de
les-, participou no esforzo ·de 
renovación da Universidade 
Autónoma de Barcelona nos 
anos trinta, na fundación do 
exemplar servizo de urxéncias 
do Hospital Clínico de Barce
lona, foi médico nas Brigadas 

· Intern:acionais, depurado en 
1939, dedicouse á medicina 
privada á forza. Condecorado, 
logo de 1980, polo Concello de 
Barcelona e a Generalitat, fo¡ 
presidente da comisión de de, 
ontoloxía co Coléxio de Médi
cos e membro fundador da So; 
ciedade Internacional de Médi
cos contra á guerra núclear (á 
que se lle concedeu o Nobel da 
Paz), etcétera. 

Un dia, Moises Broggi, con 90 
anos decide pórse a escribir . 
As súas memorias. Os seus re, 
cordas, as suas reminiscéncias. 
E aparecen cando vai cumprir 
os 93. Unha memórias onde o 
leitor pode seguir fio a fío as 
esperanzas do catalanismo po
lítico escorado ao centro es
querda. Unhas memórias en 
que se palpa o ambiente en 
Barcelona o 18 de Xullo, des
de o ponto de vista dun cida
dán interesado no que aconte
ce no seu país, e dun médico 
que está no servizo de urxén
cias do hospital májs impor
tante de Barcelona. A vez, ira
se enteirando dos avances mé, 
dicos na curación de feridas de 
guerra, de "intendencia" médi
ca. A vanees dos que se apro
veitarian os aliados durante a 
II guerra mundial. Á vez, 
Broggi presenta un cadro verí
dico do que era a Cataluña en 
armas nos anos ·1936-37, dos 
grupos máis ou menos "autó, 
nomos" que en nome da revo
lución irnpuñan o terror, de 

De jazz e música 
brasileira 

Título:Infinito de nos dois. 

Autor: Euclydes Mattos. 

Edita: Picap. 

Euclydes Mattos, músico brasileiro de 
formación clásica, leva xa roáis de sete 
anos viaxando polo Estado español pa
ra coñecer roáis fondamente a sua mú
sica. Como virtuoso da guitarra, sen
tiuse atraído polo flamenco. Sen em
bargo este o seu traballo Infinito de nos 
dois ten un sabm inconfundibelmente 
brasileiro, con doce temas concebidos 

' ; ., 

G~~O 

que se. ben o governo intenta
ba ·par.ar a represión, era im
poterite; _todo o contrário do 
que acontecia na outra zona, 
onde a represión era dirixida 
polos govemantes. Tamén vi, 
brará o leitor coas experiencia 
do doutor Broggi nas Brigadas 
intemacionais. Os retr'atos de . 
homes e mulleres sinxelos, 
profisionais da medicina, sim
ples chóferes, etcétera, que vi
ñeron a Es¡:>aña a loitar a ca, 
rón dos republicanos, ou a 
axudar no que puidesen, están 
cheos de sentimento e fan 
~brollar ads olios do leitor a 
solidari~dade. Outras veces 
explica corno foron a parar ás 
brigadas intemacionais homes 
e mulleres. Os seus motivos: ás 
veces ideolóxicos, outras non. 
Desde os seus 90 anos, Broggi 
recorda emocionado a todos 
aqueles que estaban ao seu ca
rón, a todos aqueles que mo
rreron luitando contra os fran
quistas, ou contra os nazis 
anos despois, e corno conti
nuou a amizade con rnuitos 
deles. Un dos máis brillantes 
retratos é o do brigadista in
glés -xudeu- Georges Monta
gue Nathan, rnorto na batalla 
de Brunete. Ou se enteirará 
que o doutor Gironés, catedrá
tico en Santiago en 1936, es
taba casado cunha parenta de 
Goebbels, entrou en Barcelo
na como "triunfador", manti
vo fortes lazos coa Alemaña 
nazi, e en 1945 ernigrou a un
ha república americana, otide 
morreu asasinado por un/ dos 
seus obreiros. E tamén se en
teirara de corno funcionaban 
os hospitais de campaña e ou- ' 
tros pormenores médicos que 
son unha parte imprescindíbel 
nestas .rnemórias, sen que nun, 
ca ch eguen a cansar ao leí tor 
non avisado. 

As memorias do doutor Broggi 
non só son unha fonte de in
formación dos avances na me, 
dicina explicados cunha sinxe, 
leza tal que o leigo os entende 
á primeira, ou unha fonte de 
prirneira man sobre o fundo, 

namento das Brigadas Interna, 
cionais, ou sobre a represión 
que cae sobre Ós homes e mu:
lleres da Universidade Autó
noma de Barcelona despois dos 
feitos de Outubro de 1934, en 
que a facultade de medicina é 
desmantelada porque, como lle 
escrebe o inspector encargado 
da desmantelación 'º profesor 
de Oviedo, Prieto Vanees- ao 
doutor Antoni Trias (naquel 
momento emprisonado no bar
co Cantábria 
no porto de 
Barcelona): 
" Q u e ria n Non é 
V des. renovar de estrañar 
a Universida, 
de, realizar a 
area que sen, 
timos codos os 
universitarios 
españoles e 
facer un ha 
transforma, 
cwn fonda 
que non pode 
por menos 
que merecet o 
aplauso máis 
entusiasta dos 
que desexan o 
progreso cul, 
tural de Espa, 
ña". Broggi 
continua 
transcreben-

que aos 
poucos días 
de se pór 
o libro 
á venda 
acadara 
en Cataluña 
o primeiro 
posto dos 
libros máis 
vendidos de 
non~ficción 

do a carta: "E pouco despoiw' 
engade: 'Ao lado deseo, · hai ou~ 
tro ponto que sinto ter que tratar 
e é o de que ian V des . á catalani, 

1 zación da Universidade, ata o 
ponto de que cando cheguei a 
Barcelona decateime de que en 
menos dun ano case o tiñan con, 
seguido'". Son, ademais, litera
tura. 

Memories d'un cirurgia ( 1908, 
1945) están magnificamente 
escritas por un escritor "non, 
profesional". Unhas rnemórias 
que son á vez ás memórias das 
arelas de toda unha constela
ción de homes e mulleres que 
foron cortados de raíz polo al
zamento franquista e memória 
personal dun home que recorda 
a sua nenez e mocidade, a seus 

canta de discos 

como un canto unitário á vida e ao 
amor, en palabras do autor. Mattos 
asina a metade das composicións, ain
da que se permite a inclusións de te
mas como Ela é danfarina (Eu son fun
cionário), de Chico Buarque, ou Eu te 
amo e Vivo sonhando, de Tom Jobim.+ 

Un acordeón 
contra a desmemória 

Tttulo: Para que nada se perda. 

Autor: Miguel Lustres. 

Para que nada se perda é o título evoca
dor dun compacto que recolle unha 

parte da memória do autor, Miguel 
Lustres, que combate co acordeón o 
esquecemento, a perda continua, indi
vidual e colectiva, na que se pode con
verter o paso dos anos. Mália ver a luz 
nunha edic;ión de autor e non venal, o 
traballo gravado por Lustres amasa a 
sua forza criativa tanto á hora de com
poñer versos como de facelo coas me
loclias. Cinco pezas interpretados co 
acordeón: Tango mindoniense, adicado 
aos irmáns e pais, París-La Habana, 
Antón, Mareantes e Habanera sentimen
tal de Luis Pimentel. No libreto do CD, 
gravado nos estúdios Areamaster, Lus
tres deixa escritos os seus poemas, in
cluído O nena, aquel no que se laia 
dunha das perdas que mais doen, a da 
infáncia que non se volverá a atopar. 
"Se vedes,/ se vedes por acaso ese ne
no/ tratádemo ben,/ que vos son eu".+ 

--o zoolóxico de Narco 
Título:Chaparrón de plomo. 

Grupo: Narco. 

Edita: Oro. 

Está máis perta o sevillano bairro da 

A NOSA. TERRA 

pais e irmáns, aos seus amigos. 
Mais Broggi nunca fala desde o 
resentimento, senón desde a 
dor de ver que todo aquilo que 
podia facer de Cataluña, e de 
España, un país rico, democrá
tico, era tronzado polo ódio. 
Porque o doutor Broggi di que 
muitas veces foi salvado por 
homes desde dentro do apare
llo franquista, e asi nunca foi 
xulgado por pertencer ás Briga
das lnternacionais, nuns anos 
en que se multiplicaban os pro
cesos sumarísimos, sen probas e 
sen defensa posíbel, dinos, as 
martes nas prisións e nos cam, 
pos de concentración, pois os 
vencedores sempre quixeron 
manter a división entre os es
pañóis. Ao cabo, as mernórias 
acaban sendo unha loubanza 
ao amor, á amizade, e por iso 
reproduce unha divisa que non 
lembra a quen pertence: "Se lle 
quitades ao mundo o amor e a 
amizade, todo o demais é des~ 
prezábel". 

Á par de todo isto, o leitor 
ollará o mundo político catalán 
dos anos 30 desde os ollas, des, 
de a perspectiva, dun home 
preocupado pola política, mais 
non pertencente a nengun par, 
tido. E dun home que mercé ás 
suas amizades e aos seus paren, 
tescos, dá, entrega dados desco
ñecidos polo profano. Unhas 
memórias, ao cabo, que non 
son só un amoreamento de da, 
tos e reminiscéncias, senón nas 
que intervén todo aquilo que 
acaba por converter as 352 pá
xinas do volu'me en literatura 
pura, pois ao recordo, á anédo
ta, á información, Broggi enga
de a sua imensa cultura e o seu 
saber, sen, por iso, querer nun
ca asombrar ao leitor. Non é de 
estrañar, xa que logo, que aos 
poucos días de se pór o libro á 
venda acadará o primeiro poste 
dos libros máis vendidos de 
non-ficción, desprazando a 
besHellers de escritores mediá, 
ricos. A memória, a literatura 
catalana, están de noraboa. • 

X.G.G. 

Macarena de Bogotá ou de Bruxelas? 
Para o grupo da cidade andaluza Nar
co parece e_vidente que si xa que o seu 
zoolóxico musical escá povoado de tra
picheiros, ionquis e marxinais. No 
seu terceiro disco continuan coa liña 
emprendida nos traballos anteriores, 
mescura de hard core, hip hop, 
denúncia e rufdo. Os próprios mem
bros da banda pertencian a ese zooló
xico da rua antes de comezar gravar 
discos. Ao seu favor: falan claro. A 
proba está no single de apresentación 
deste disco, titulado A tomar por culo 
el mundo. No mes de Maio virán to
car este disco á Galiza. • 



ANOSATERRA 

A loita 
dos invisíbeis 

Título: Pan e rosas 

Intérpretes: Pilar Padilla , Adrien Brqdy, 

Elpidia Carrillo. 

Director: Ken Loach, 2001. 

O estoupido da realidade fron
te á evasión inocua e compra
cente (Tigre e drq:gón), a qe
núnc ia dunha sociedade ex
cluinte e marxinadora fronte 
ao sentimentalismo de cartón 
pedra estilo Capra ( Cadea de 
favores), a radiografia das hu
millacións cotiáns das que se 
alimenta o sistema fronte ao 
caramelo feliz da factoría Dis
ney ( 102 dálmatas), a toma de 
conc iénc ia de clase e a loita 
solidária dos explotados fronte 
ao discurso es téril, mítico e 
compracente do "home feito a 
si mesmo" (A lenda de Bagger 
Vanee ), o traballo actoral de 
facianas anónimas pero cre íbeis 
fronte aos iconos do glamour do 
sistema da estrela estilo Holly-

wood (Traffic), o apoio econó~ 
mico múltiple e ainda así esca
so e pobre fronte aos dólares 
universais das grandes empresas 
cinematográficas globalizadoras 
(Náufrago) .... Velaí algunhas 
das oposicións que se advirten 
entre "Pan e Rosas" e as pelícu
las citadas que dominan e con
trolan ac carteleiras e os gostos 
do grande público. É unha 

cuestión de elición e, polo tan
to, de compromiso coa aceita
ción dun tipo determinado de 
cinema. 

Porque Loach, unha vez máis, 
continua a ser fiel a si mesmo e 
segue a transitar polos temas que 
lle son tan queridos. Nesta oca
sión a denúncia das situacións 
de explotación que se xeneran 

ao redor dos emigrantes ilegais 
que procedentes de México son 
explotados nas grande§ cidades 
norteamericans, (Los Angeles). 

Desde 1990 en que rodou 
Axenda oculta o traballo de Lo
ach é o dun dinamitador com
pulsivo que berra sen piedade 
contra as in-
xustizas dun 
sistema que 
fundamenta 
a sua super
vivéncia na 
explotación 
despiadada 
de grandes 
masas de se
res huma 
nos. Ara 
"Pan e Ro
sas" e desde 
aquel filme 
extraordiná
rio que ama
saba a guerra 
suxa dos es-

Este cine de 
compromiso 
non resulta 
banal e 
inecesário 
neste mundo 
globalizador 
e imperial, 
nos temas e 
nas formas. 

tados, o cineasta británico ven 
a oferecernos case unha pelí
cula por ano, que se ben non 
traslucen todas idéntico acerto 
(atópanse evidentes diferén-
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cías entre as espléndidas Cho
vendo pedras e Ladybird, Lady
bird · e a mediocre A Canción 
de Carla por citar alguns exem
plos) si todas, desde logo, se 
situan no mesmo território de 
combate. 

Habera quen atope Pan e rosas 
maniquea, simplista, esquemáti
ca, melodramática, pueril, reite
rativa, pasada de moda e mesmo 
rudimentária na sua factura. Po
de que teña razón e pode tamén 
que estes calificativos circulen 
polas tertúlias cinéfilas da es
querda de Vía Venero ou simi
lares ... Porén este cine de com
promiso non resulta banal e in
necesário neste mundo dun cine 
globalizador e imperial, nos te
mas e nas formas (sempre reite
rativas e simplistas, se~pre ma
niqueas e esquemáticas, sempre 
pueris e compracentes ... ) 

Pode que _ Loach sexa un franco
tirador que camiña a contraco
rrente. Porén ,na miña opinión 
e ainda que non o pareza , faino 
a favor do vento.• 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

Santo Domingo Savia, protector dos adolesceÍltes 
A santidade, ese premio post
mortem con que a lgrexa recom
pensa ao eus máis destacados 
promotores, non se mpre es tá 
a ociada a cargos de responsabi
lidade política, me tría teolóxi
ca, dedicación ao próximo con 
renuncia da propia viqa ou ao 
acrifici d mártire . A vece , 

como é e te ca o, o anto é un 
adole cente que, en rematar o 
primeir s e tudo , en facer nin
gunha cou a e pecial, xa deix u 
a pegada dunha vida encamiña
da a eguir cán ne da lgr xa. 

tos de humildade e compromiso. 

Ver a un bo estudiante, de trece 
ou ca torce anos, xogando cos 
amigos sen amasar rencor por per
der unha partida, compartindo os 
apuntes daquelas materias que 
mella r se lle daban ou simple
mente aconsellando e escoitando 
as coitas dos compañeiros, era al
go altamente estimable, tanto po
lo eu profesores como polos 
c ndi cípulo , e a fama de boa 
persoa precedía aos seus actos. 

N n era preci amente por todo 
i to un an to, implemente era 
un compañeiro exemplar, pero a 
gadaña da morte segou a súa vi
da o nove de marzo de 1857, 
cando comezaba a florecer a súa 
propia primavera , e a xente que 
o r deaba entiu a úa perda co
mo a do mellar gran da novas 
e colas salesianas. 

Domingo Savia morreu con 
quince anos, dunha simple en
fermidade. Non era taumaturgo, 
nin predicador, nin un visiona
rio, só un simple adolescente do 
que contan que tiña tan clara a 
súa meta, tan libre estaba de te
mores, que cando nunha oca
sión lle preguntaron que faría se 
soubese que ao día seguinte ía 
morrer, el respondeu que seguir 
xogando cos seus amigos. 

Para o noso santo de hoxe, os 
amigos eran o fundamental da 
vida; eles son os primeiros conse
lleiros escollidos directamente 
por cada un ele nós, os confesores 
e os có~plices en quen deposita
mos os nosos secretos e temores. 
¿Qué rapaz de quince anos non 
está máis a gusto cos seus amigos 
que ~on ningunha outra persoa? 

Sen máis méritos que a súa dis-\ 

posición a estudiar teoloxía e re
matar de cura nalgunha parro
quia do seu Piamonte natal, aca
dou a santidade coa axuda, in
discutible, do mesmísimo Xoán 
Bosco, o seu profesor e descubri
dor, que sentía con orgullo pro
pio poder presentar a este malo
grado alumno como esa semente 
que os males do tempo masa
cran antes sequera de plantala. 

Xoán Bosco descubriuno, cando 
os pais do rapaz llo presentaran 
como posible alumno dalgunha 
das súas escolas. O fundador dos 
escolapios, refedndose ao moci
ño, dixera que, naquel rapaz, ha
bía un bo tecido para a Igrexa. E 
daquela, o mociño, ansioso por 
entrar na escala, segundo can
tan os seus haxiógrafos, púxose 
ao seu servicio con resolución: 

vostede o xastre. 

E daquela quedou matriculado 
nunha escala salesiana. 

A resposta do rapaz conquistou 
o corazón do fundador salesiano, 
e por el o resto do claustro de 
profesores. O espelido alumno 
converteuse en modelo a expo
ñer <liante do resto do alumna
do, e cando a súa morte os sor
prendeu, truncando as esperan
zas postas nel, a nacente. orde 
afanouse en amosalo como a 
grande promesa salesiana que 
non puido acadar a gloria nesta 
terra, e propuxérono para santo. 

, Insistiron os nacentes salesianos 
para contar cun santo na súa or
de, e finalmente, Pío XII. elevou
no aos altares converténdoo no 
primeiro adolescente que, sen su
frir martirio acadou a santidade. + 

Casarriba 
,~-:· .. , a~ vacas _. Eu tamt..::n it.U1 \.,o •. ·- ,_ ..-- _.: ~ · 

. - AFONSO EIRÉ 
. iúLOYJO R. Rl11BAL 

se>Core muller e o crego 
· _ Xosé Chao· Rego · 

F.SPll\Al. '.'lAIOR 
·~ARR~l'l'\:',\ 

Casarriba 
Eulóxio R. Ruibal. 
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Como se fai un músico de jazz 
én Galiza? 

O meu avó era acordonista afeizo
ado. MeU$ pais son mestres e escri, 
tores. Penso que a faceta criativa 
foi herdada, porque miña irmá 
roáis eu axiña comezamos estudar 
música. Cantabamos nos festivais . -
de canción infantil "Cantareliñas". 
que organizaba Sar(libas en San Sa, 
durniño. DespoiS veu o conserva, 

7 
,., · tório, que non fomentou a criativi, 

,.,, dade, senón todo o contrá'rio. 
,, ::," ,., Cando abriron a escala de música 

moderna Estudio, eu tiña nove, 
anos e matriculáronme. Hoxendia · 
imparto clases ali, onde ·ro.e ache'. 
guei ao jazz da man de Suso Ata, 
rés. Fun facendo ouvido. Comeza, 
mos a interpretar os clásicos de 
jazz. Como a escola estaba integra, 
da nunha rede internacional de eg, 

colas de jazz, fun a A~tria en 1993 · 
e a Nova York no 94. Decidin que 
quería adicarme a isto en sério. 
Xurdiu a posibilidade de estudar na , 
.escala de Berkeley, en Boston .es, 
pecializada en piano e composi, ·· · 
ción, onde estiveh catro ános:· Son· 
licenciado en jazz, ainda que teria 
que dar moitas voltas para que me 
convalidasen aqui o título. 

É preciso ir a EEUU 
aprender? 

O estúdio do jazz está mellar en, 
· fo~ado que aqui, Estados Unidos é 

a orixe. Hoxendia o jazz está espa, 
Hado por todo o mundo, dicer que 
é necesário acudir ao berce non é 
completamente certo. Pero ben, 
como toda tradición oral é rnáis 
doado asimilala se te achegas ás 
fontes. Nalgun momento da 
aprendizaxe é bon facer esa viaxe. 

Que define ao jazz frente a ou, 
tros estilos? · 

Ademais de ser unha música ur, · 
bana, é unha síntese de tradi, 
cións, a clásica europea e a afróa, 
mericana,. a d9s negros esclavos 
que mantiveron a sua identidade 
en Estados Unidos cun canto que 
tiña as blue notes, o rasgo típico 
da sua voz. Ritmo, dinamismo e 
espontaneidade caracterizan ao 
j¡izz. Nace como contrapunto á 
armonía, á instrumentac~ón euro, · 
pea. o jazz ten cen anos de histó, 
ria e foi integrando novas estilos. 

"'' Naceu como fusión, pero hoxen, · 
dia xa ten unha tradición. · 

Quedan ven,cellos con Áft;ica? 
Chai:lie. Mingus, músieo afroame; 

Abe Rábade 
'Máis que un estilo, 

o jazz ~_un xeito de concebir a música' 
·¡~ .. ,r 

-0. A. ESTÉVEZ 

ÜE-NENO 1RIUNFABA COA SUA IRMÁ MARIA DO CEBREIRO EN CONCURSOS DE CANClÓN EN GALEGO, cns ANOS 

DECANTOUSE rolD JAZZ. ABE RÁMoE, . PlANISTA E COMPOSITOR COMroSTElÁN, ·É UNHA RARA A VIS NUN PAÍS 

NO~QUE o JAZZ .RESDMisE NUN CANTOS EVENTOS E NUN GRUPO REDUCIDO DE MÚSl(X)S. Morros. DOS SEUS 

COMPAÑEIROS DE ~ DE BüSTON ·~. TÜCAR Á ÜALIZA COMO MESI'RES DESTE ESTILO. uSoA MEllOR 

UKÑÓME.EXTRAÑXElRO", Dl Rt.sAbÉ, QUE CONFIA EN EDlTAR·o PRIMElRÓ DlSCO DO SEU TRIO NE;Src 2001. 
~-- ... ; i ..... -:[_i ~.; . .,,- ~ 

ricano, dicia que a evolución .do - -. 
jazz xa non tiña que vfiL·C:_oa rn-W. . 
sica africana de or!xe>Ó·-~wing, 
. un dos elementos ·que"*caiacteriza 
ao jazz, non se atopa ·riÜnha ~riou 
africana. Pero algo qued<~ daqg§·· 
les elementos primiti\Tós~:~N9~{~i§o 
da música afrocubana é rnáis da, 
ro, porque os ritmos africanos 
consérvanse intactos. 

S_erve o jazz para · abordar ou, 
tros estilos? 

Máis que un estil~~ ?í~z ~. \.in}l".á=' 

conceicíón musical, UJl :keito de 
ver a música. Lídi~ coa: espanta:. 
neidade e co rigor. E unha boa pla, 
taforma para sair ao paso doutros 
estilos, porque tende á integración. 

O jazz ten a sua histó-r ia, os 
seus cánones, os seiis clásicos. 
Non corre o :risco de reinter , 
pretarse continuam ente, de 
non innovar? 

O jazz é interpretación· ·continua, 
é unha espiral que córre o- risco 
de envolverse só cara dentro. Ca, 

da vez -se riza máis o rizo. Nun 
prlmeiro momento, os músicos de 
Broadway acuden aos afee; hours 
neoiorquinos para improvisar, 
despo is un músico fai un tema 
orixinal sobre eses acordes apren
didos, posteriormente ven outro 
q_ue lle cámbia os acordes ao mes, 
mo tempo, tras ese, outro modm> 
calle o ritmo, etc. Vaise traba, 
llando sobre materia l prestado. 
Por iso a reciclaxe é cada vez 
máis precisa nesta música, porque 
a lousa .. do pasado pesa moito. Es, 

NOVIDADE 

· 'tudar jazz ·é uriha loucura porque 
só in tentar asimilar as obras do 
pasado leva moitos anos. Coido 
que acontece noutros estilos e ar, 

. ~. fes; pern· é un tema preocupante. 

. ·. :."· _::NÓS OS GALEGOS 

Do rexeitamento dos prexuízos, da lucidez e ao tempo da paixón 
nacen estas aproximazóns ao Castelao político, dinamizador da loita 
polo idioma, escritor, con especial atenzón á presenza popular e 
feininina nas suas obras. Trata,se ante 'todo de enxergar o que Cas~lao 
non é, o que Castelao nonfoi (nen político afeizoado e delicuescente, 
nen pintor merado, nen misóxino e anti,feminista, nen moralista, 
nen obstaculizador de todo o que supuxese vanguarda e modemidade 
para ª· nosa arte e a nosa literatura, nen dramaturgo hipervalorado, 
nen g~leguista a la violeta, asumível até polos que con gasto o terian 

: ilado·e s6puderon condená,lo ao exílfo nen ... ) E hai logo, 
el'irhirilldataiona de distorsóns e prec~nceitos, a ·leitura atenta e · 
. ~nt~lix~ri;[ do que a obra de Ca~telao ~mostra. . 
':.:v:·. ~ : 

Pilar Pallarés 

ANOSA TERRA 

· Hai quen quer academizar o jazz, 
considerandoo unha música fini, 
ta e a,pren9endo d9s rnestres para 
tocar coma eles. Afortunadamen, 
te é unha música viva, non é co, 
rno s·e falaramos de. sofismo. Pen, 
so que o jazz non debe ser elitista. 
Clark T erry, o trompetista <licia 
que o músico debe seguir tres pa, 
sos: imitar o modelo, asimilalo e, 
por último, inri.ovalo. 

· Para, un non entendido, _o jazz 
semella un estilo minoritário. 
lnfluen as leis .comerciais como 
no pop ou no rock? . 

Por supost9. O c'as_o máis ~laro 
foi o de Kénny G, que fixo moito 
dano ao jazz. E compreJ;lSíbel que 
se busque a comercialidade, non 
hai que ir de malditos, pero todo 
ten un límite. Na década dos no, 
venta en_ Estados Unidos emiso, 
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ras. que se denominaban de jazz 
pinshaban a xente como Kenny_ 
G . E posíbel aunar cornercialida
de e calidade sen chegar á extre, 
mos patéticos. Un músico de jazz 
susténtase en concertos, xiras e 
clases, os discos non son tan fre, 
cuentes corno noutros estilos. 
Hai casos flagrantes como o de 
Thelonious Monk, que case mo, 
rreu de fame; a Charlie Mingus 
botárono da sua casa porque non . 
_podia pagar o aluguer, e estamos 
falando dun dos mellares campo, 
sitores do século XX. 

Cando xurde a idea de montar 
o Abe Rábade Trio? 

Formám0lo en 1996 en Boston, 
Paco Charlín, un estudante búlga, 
ro e máis eu. Coas Cantigas de 
Santa Maria e de Amigo fj.xen un, 
ha adaptación ao jazz. Con este 
trio fumos a Getxo, ao concurso 
internacional e conseguimos o se, 
gundo po.5to. Ensaiamos e tocamos 
con frecuéncia, agora con Luis Al, 
berro Rodríguez á bateria. Quere, 
mas editar un disco co directo de 
Getxo, estamos orgullosos del. 

Hai espazos na Galiza para es, 
coitar e tocar jazz? 

O que se fai fora é mellar e non 
se fomenta a afeizón pala base. 
Páganse cantidades exorbitantes 
por traer nomes que algunha em
presa dá por válidos. Noutro t~, 
rreo, o das orquestras clásicas, te, 
rnos un exernplo semellante. 
Gástanse cartas públicos en ter 
unha orquestra, pero onde están 
os solistas galegos de clásica? 
C an do en Ourense e Coruña 
programan jazz caen nos mesmos 
erras. Na rnaioria dos casos, dei-

. xase de lado aos grupos de Galiza 
e do Estado. A razón? Porque son 
ele aqui. Mestres e compañeiros 
meus de Boston están vindo a to
car porque son extranxeiros. 

Q uer dicer que Galiza conta 
con músicos de jazz? 

Ainda que non se pode falar 
dunha xeración, hai xente to, 
cando jazz. Podo citar a André 
Rivas, Luis Alberto Rodrfguez, 
Manolo Gutiérrez, Roberto So
moza, Seraffn Carballo, Quim 
Garcia, Michel González, etc'; 
Eu teño máis facilidades para ac, 
tuar porque estudiei fora. 

V ostede participa do seminário 
de jazz do Morrazo. Que finali, 
dade ten? 

Hai unha desigualdade dos dife, 
rentes estilos na educación musí, 
cal. N a LOXSE contémplase a 
variedade de estilos, pero na prác, 
t ica non é asi. Nos conservatórios 
durante dez anos impartese músi, 
ca clásica. N a teoría contérnplase 
a especialización no último ciclo, 
no que aparece o jazz, o folclore 
galega ou o flamenco. Considero 
que é rnoi dificil especializarse en 
catro anos despois de dez de clási, 
ca. A iniciativa do Morrazo é un, 
ha aposta por normalizar a situa, 
ción. Xurdiu despois de poñer en 
marcha un curso de introdución 
ao jazz, no que nos vimos desbor
dados con setenta persoas. Poi ne, 
se momento cando. decidimos que 
jazz entrara no conservatório con 
clases semanais. O que máis nos 
ilu8iona a Paco Charlin e a min é 
comprobar o interese dos rapaces 
porque ves, que cos anos, é posí, 
bel que se forme unha xeración de 
rnósicos de jazz.+ 
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O románico. gal ego e portugués, 
xuntos no século XXI 
A Fundación Barrié 
acolle unha mostra con sesenta pezas certas 
Que a arte románica posua 
tantos froitos na Galiza e 
Portugal está relacionado 
cun pasado de esplendor e de 
poder. Esta é unha das 
aprendizaxes primeiras da 
mostra "A arte románica en 
Galicia e Portugal", que reu
ne na Coruña sesenta pezas 
reais e duascentas fotografias 
de ambas beiras do Miño. Se
mellanzas e particularidades 
ohsérvanse nunha exposi
ción aherta na cidade herculi
na até o 20 de Maio, e viaxei
ra despois ao Musen de Pon .. 
tevedra, a Lisboa e ao Porto. 

O primeiro que debe facer o vi
sitante é ubicarse. Estamos no 
século XI, o culto ao apostol en 
Santiago converte á cidade nun 
f:entro de peregrinacións, com
parábel en fervor reli.xioso a Ro
ma e Xerusalen. No cáso de Por
tugal, saltemos ao século XII e 
saberemos que os viciños de 
alén do Miño comezan a andai
na independente. Baixo estas 
circunstáncias e neste periodo 
acomódase o Románico. 

A mostra da Barrié, organizada 
en virtude a un convénio asinado· 
coa lisboeta Fundación Gulben
kian e comisariada por un galega, 
X osé Carlos Valle e un portugués, 
Jorge Rodrigues, recolle pezas de 
procedéncias variadas: das cate
drais de Ourense, de Compostela, 
de igrexas parroquiai como de 
San Mart(n de Mondoñedo, en 
Foz, Rairiz de Veiga, Xunqueira 
de Ambia ou de museus como o 
de Pontevedra e o arqueolóxico 
de Ourense. D Portugal chegan 
p zas do Instituto Portugués de 
Museus, d Arquidióce e de Bra
ga, da Biblioteca Nacional de Lis
boa e do Museu Arqueolóxico de 
Barcel s. apiteis, arquetas, rele
ves, fu te , pergamiños -incluído 
o Codex Cali.xtinus- e fragmen
tos de retábulos poden ser vistos 
na exp sición. 

Mosteiros, igrexas e, nomea
damente ao falar de Portugal, to'" 
rres e castelos son as construcións 
comprendidas no románico. Do 
outro lado do Miño, erguer estas 
sólidas construcións foi tamén un 
símbolo de poder frente ao reino 
do que se ian separando. A cate
dral de Braga tivo un papel rele
vante porque exerceu grande in
fluéncia sobre construcións poste
riores. Grandes obras para os pri
meiros reís portugueses, que co
mo no caso de Afonso 1, non se . 
resistiu a comezar a construción 
da 'catedral de Santiago. 

Agasallos da monartjuia 

Outra catedral, a de Compostela, 
tamén serviu de guia para obras 
románicas posteriores na Galiza. 
"Será un referente fundamental 
non só para a raigame do románi
co pleno na Galiza, senón tamén 
para entender incitas das pautas 
que oferecen as construcións que 

pouco a pouco sobre todo a partir 
do segundo cuarto do século XII, 
comezarán a difundirse polo pa
ís", din os comisários da mostra. 
En Tui, a catedral seguriá estas 
pautas, contaxiando neste estilo 
outras obras achegadas arriba e 
ababco do Miño. 

O ano 1075 é o que marca o iní
cio das obra5 da catedral compos
telá, que terá como nome próprio 

· ao Mestre Mateo . na ultima fase 
de construcióri. .. Ainda que con
tou con moitos colaboradores, el 
levou o peso das tarefas de remate 
da catedral. Segundo lembra aos 
visitantes Xosé Carlos Valle a 
primeira constáncia deste home 
data d ... Febreiro de 1168 cando o 
rei Femando 11 lle concede unha 
"notáhel rendá vitalícia anual" 
polos traballos realizados e polos 

A mostra, que amosa 
diferem:as e 
semellanxas entre o 
románico de ambas 
marxes do Miño, 
actualmente na 
Fundación ~rrié da 
Coruña até o 20 de 
Maio, viGJCará a 
Pontevedra, Porto e 
Usboa. Nas 
fotografias a nave 
da catedral de · 
Santiago e un capitel 
de San Pedro de 
Coimbra. 

que vai levar a cabo. Culminará 
as naves da catedral e construirá 
o macizo do ponente, onde se in
clue o famoso Portico da Gloria. 
A escola matea~ terá os seus alu
nas máis prematuros nos constru
tores' da catedral ourensá. 

O desenvolvimento do románico, 
que se pode considerar extraordiná-
. rio na Galiza e Portugal tanto pola 
cantidade como pola calidade das 
obras, queda reflectido nesta mos- · 
J:ra. É a. primeint vez que se aborda 
de maneira corixunta o románicó 
galego e o ¡x>rtugués. Diferentes e, 
sen embargo, símbolos ambos dun 
periodo clave e esplendoroso no 
que moreas de peregrinos e ardes 
reli.xiosas chegaban a Galiza e no 
que Portugal qui.xo afianzar a sua 
identidade e poder através de mag
nas obras de pedra. + 
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- Dous galegas desgarrados 
e excéntricos na corte de Juan Manuel de Prada 
O escritor recolle as biografías de Nicásio Pajares e Xavier Bóveda no seu último libro 

-0- c.v. 

O escritor Juan Manuel de Pra- . 
da retrata no seu último título 
Desgarrados y excéntricos ( Seix _ . 
Barral) a vida de quince persoas 
que adicaron á sua vida á litera
tura sen que a sorte se pousara 
nos títulos da sua criación. Bio
grafias, de certo, ~esga~radas e 
excéntricas~ entre as que o esc_ri- . 
tor est.uda a de dous galegos: Ni
cásio Pajares e Xavier Bóveda. 

"Biografias de personaxes que 
incurr~ron na literatura (alguns 
de forma accidental), cuxo inte
rese, sen embargo, reside no seu 
talante delicuescente ou mons
truoso, bizarro ou case alieníxe
na". Asi explica Juan Manuel de 
Prada o proxecto do seu novo li
bro . Entre ese abano de seres 
monstruosos, o escritor recupera 
as histórias de dous galegas, Ni
casio Pajares, natural "de Padrón, 
e Xavier Bóveda, de Gomesen
de, ningun del~s beneficiado po
la fortuna. 

A Pajares chega de Prada polas 
pescudas prévias de Camilo José 
Cela. Xa no título reflexa a 
irnaxe que, en todo o texto, o 
autor vai dar do escritor de Pa
drón: "Nicasio Pajares contra a 
indiada, a negrada e a gringa
da". A traxectória do escritor 
está, de feito, marcada pala sua 
constante travesia alén mar, no 
que De Prada entende e.orno 
unha pasaxe "en pos da utopia 

·indiana". Montevideo e 
Buenos Aires serán os 
seus destinos e, despois de 
visitar profisións corno 
vendedor de crecepelos 
ou licorista clandestino, o 
escritor atopará o seu lu
gar de acougo nun serna-

-rtário de corte ácrata cha
mado El Despertar Hispa
no. Exernplares da publi
cación agochados na sua 
mala serán a razón de que 
Nicásio Pajares remate en 
1906 na cadea da Coru
ñ a , prisioneiro durante 

· vinte dias despois de ser 
acusado de anarquista, 
nun periodo de excesivo 
celo por estar ainda re
cente o atentado fallido 
contra Alfonso XIII. Vol- · · 
verá ai_nda O esc ritor a Retrato de Xavier Bóveda. Á direita, Nicásio Pajares cara o ano 1919. 
Buenos Aires e a sua sina- · 
tura estámpase· en numerosas dsamente polo seu enfronta-
cabeceiras, desde La Esfera a mento contra a indiada, a negra-

. Mundo Gráfico antes do seu re- da e a gringada. "Chusma vil, ex-
greso definitivo a Madrid, onde cremento a_siático e africano, ra-
verá a lus a sua novela El con- · za decrépita, inferior, cobarde e 
quistador de los trópicos, que De _ sanguinária ... ", os adxectivos 
Prada consrdera precursora das non faltan .na novela na que os 
"novelas de dictadores", recoñe- apoupos toman corte literário. 
cemento que a história lle arre- "Como ensartador de insultos 
bataria para darllo ·a Valle In- nada recatados, Nicasio Pajares 
clán, o seu grande inirnigo. non posee parangón; hoxe os 

"A fóbia que trasluce delata ao 
emigrante que tivo que encaixar 
unha e ~il veces as pullas e es
cárnios que lle adicaban os por
teños". Asi explica De Prada as 

. razóns para definir a_ Pajares pre-

tiquismiquis da corrección polí
tica o terian castigado a un os
tracismo- ainda rnáis severo do 
que padeceu en vida", valora De 
Prada. Xa no fin da sua vida o 
levantarnento militar encontra a 
un Pajares que continua fiel ao 

seu ideário anarquista, razóns 
que o levan a inscribirse no So
corro Roxo Internacional. Da-
quela, Ó escritor xa "acatara in
timamen te que o seu destino 
consistiría nunha lenta disolu-
ción na argamasa voraz do es
q ue_cemen to", segundo o seu 
biógrafo e xa nen os policias que 
entraron un dia á forza na sua 
casa foron quen de levantalo do 
seu ·infinito letargo. 

Nacer nun cadaleito 

Tampouco é máis condescen
dente De Prada con Xavier Bó
veda, ao que descrebe como 

"poeta dos pinos". Repri
mido, melancólico, e 
mesmo funerário corno a 
profisión do seu pai ou o 
berce no que durmiu de 
neno feita con táboas de 
caixas de mortos, o retra
to de Bóveda é o dun 
eterno fracasado que xa 
de neno, "consumiu a 
lactáncia tumbado sobre 
un cadaleito". Adiviña 
nesa inicial circunstáncia 
o que ia er unha vida 
de pegada do 'xito, na 
procura nun Madrid e -
quivo dun lugar para as 
suas palabra e atopando 
pola contra a razón do 
seu pro long d il ' ncio. 
"Po ta botánico mái re
calcitrante da no a hi tó
ria", defíneo de Prada, 
cando o escritor, despoi 

dunha viaxe a Ouren e dá a lu 
Los poemas de los pinos , versos 
plagados ¡:¡té ca e o irnpo íbel da 
árbore que atopou d novo na 
sua terra natal. Prolongada é a 
sua estáncia en Bueno Aire , 
onde continua coa mala vida que 
comezaria en Madrid, cando Bó, 
veda "agota os seus aforras en 
noites de borracheira e amor 
mercenário; axiña, converrirase 
en cliente obstinado dos monte 
de piedade e as casas de empe
ños". Entraban os eseni:a cando 
Xavier Bóveda morre nunha 
pensión de Madrid, preparaba 
daquela a sua última e, xa nunca 
realizábel, viaxe a Galiza. • 

A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica 
busca os desaparecidos en 1936 

· Concellos do Bierzo, como o de Cubillas, apoia a exumación dos represaliados enterrados en f oxas 

• 
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A exumación dos restos de trece 
republicanos enterrados nunha 
foxa en Priaranza del Bietzo foi o 
primeiro ácto público da Aso, 
ciación para a Recuperación da 
Memória Histórica, criada en 
Ponferrada. Desde entón son nu, 
merosas· as chamadas que os 
mernbros da entidade teñen reci, 
bido para a localización e desen, 
terramepto dos desaparecidos en 
1936. E a rnáis chamativa das 
actividades que quere desenvol, 
ver esta nova asociación, criada 
para rematar co siléncio e restau, 
rar a história dos represaliados. 

Trece republicanos foron asasi
nados o 16 de Outubto dé 1936 

'\....., en ·Priaranza del Bierzo. Os seus 
carpos foron enterrados nunha 
clandestinidade da que só sai, 
rian hai uns meses, cando a 
Asociación para a Recuperación 
da Memória Histórica exumou 
os restos despois d;;.in dilatado 
proceso de investigación. O 
acontecemento tivo eco en toda 

a comarca e a té a asociación 
chegaron numerosas peticións 
de familiares que queren recupe
rar aos seus desaparecidos. 

. "Non houbo guerra senón repre
sión. Os paseados cóntanse por 
miles e a comarca db Bierzo foi 
especialmente maltratada despois 
do levantamento militar. Dér6n
se duas formas de eliminar á xen
te, coa farsa de xuizo que levaba 
ao fusilamento ou co pas,eo. Dos 
prirneiros queda constáncia nun 
acta de defunción pero os segun
dos non figuran .como mortos. 
Son os nosos desaparecidos", co
menta Santiago Macias, vicepre-.. 
sidente da Asociación. En Vila
franca teñen contabilizados 160 
represaliados e só 10 nornes apa
recen no rexistro. 

O caso de Priaranza del Bierzo 
está na orixe da criación dun 
grupo de investigadores -antro
pólogos, historiadores e arqueó
logos, principalmente- que bus
caron identificar os restos antes 
de proceder á exumación. Agora 

conseguiron asinar un convénio 
de colaboración co concello de 
Cubillas para comezar de novo o 
proceso de investigación e iden
tificar a todos aqueles que ocu
pan as numerosas foxas comuns 
que hai nos seus montes. O caso 
de Cubillas é distinto ao de 
Priaranza, na lócalidade que 
agora investigan, todos os ente
rrados son de lugares cercanos e 
os familiares tiñan constáncia 
da .sua localización, de feito, non 
é extrano · acopar na metade do 
monte unha lápida con flores 
colocadas enriba. Até o desente
rrainento, o equipo de investiga
ción prevé pasar tres meses rea
lizando estudos prévios, dous no 
proceso de exumación e logo os 
restos sorneteranse a unha proba 
co ADN para a identificación. 
Unha vez rematados todos os 
pasos farase unha homenaxé pú
blica, neste caso, promovida po
lo próprio concello . "En todas 
estas foxas comuns está, mentras 
non o remediemos, · a nosa ver
dadeira derrota", lese no texto 
de apresentación da Asociación 

para a Recuperación da Memó
ria Histórica. 

Obradoiro de biografías 

Amáis da identificación dos re
presaliados, a Asociación quere 
constituir un Obradoiro de 
.Biografi_a_s, co fin de permitir 
"que todos os homes e mulleres 
que defenderon a Liberdade e a 
democrácia podan converter os 
seus recordos e vivéncias en 
património de todos". Para 
Santiago Macias esté é un dos 
principais obxectivos, conse
guir que, despois de tanto si
léncio, a xente relate as suas 
historias, "todos os que teñen 
máis de setenta anos teñen, á 
forza, que falar do que aconte
ceu en 1936". 

Lam nta Santiago Macias o si
léncio que se teceu sobre a repre
sión, a desmernória dun periodo 
próximo da nosa história. "O 25 
aniversário da rnorte de Franco 
só foi lembrado falando da Mo
narquía. É irnpensábel que en 

Alemánia ou Ita lia ontinuen 
mo trando statua de Mu lini 
ou Hitler cando aqui ainda te
rnos á vi ta símb lo laudar ri 
da ditadura. Co ta c r r tarnén 
que ainda hai moita per a qu 
non saben onde están enterrado 
ós seus avós", opina o vicepresi
dente dunha asociación que de
fende que os que "permanecen 
enterrados en montes e gáveas, 
que ·foron inxustarnente asasina
dos, merecen un lugar digno na 
nosa história. O olvido non sig
nifica a paz senón a continua
ción da guerra". A Asociación 

·para a Recuperación da Memoria 
Histórica prevé celebrar en Maio 
unhas xornadas que se titularán 
"Os camiños da memória", como 
homenaxe a "todos eses homes e 
mulleres que viven en siléncio 
despois de ter sido a voz da Liber
dade e a Democrácia". A páxina 
web da Asociación é www.geoci
ties .com/priaranza36; o E-mail: 
memoria36@hotmail.com; o en
derezo: Apdo. Correos 7. 24400 
Ponfen:ada (León) e os teléfonos 
619284550 ou 655374564.• . 
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Compostela reune 25 espectáculos 
na IX Feira do Teatro 
Catro compañias galegas estrean obra nova 
no evento qt:ie se celebra do 6 ao 1'0 de Marzo 

Sete cenários para amosar durante cinco dias os espectáculos de 
21 compañias teatraiS galegas e catro convidadas. A nova edi
ción da Feira do Teatro convírterse desta volta no evento que 
escollen Teatro Galileo, Ollomol Tranvia, Talla Teatro e Titeres 
Cachin.;tlo para apresentar as suas novas montaxes. Ao tempo 
mira por vez primeira ao país viciño, que ven representado pola 
obra A pintura americana da Companhia de Teatro de Braga. 

Do 6 ao 1 O de Marzo Composte
la está a amosar a 130 promoto-

res teatrais 
de todo o 

Estado 
Portugal e 

Arxentina, 
asicomo ao 
público xeral 

un total de 
25 espec-
táculos. 
É por 
iso que 
a IX Fei, 
rada Te, 
atro ofe, 
rece a 
posibili
dade ás 
compa, 
ñias par, 
ticipantes 
de amasar 
o seu tra
ballo co, 
mo paso 
prévio á 
sua posíbel 
contra ta, 

ción do seu 
traballo den

tro e fóra de 
Gal iza. 

O Salonteatro, o 
Teatro Principal, a 
Sala Galán, Nasa e 
Sant-lago, o Audi, 
tório de Galicia e a 
Praza da Quintana 
son os diferentes 
cenarios polos 
que están a pasar 
as compañias 
convidadas a es, 
te e ven to que 
organiza a 
Consellaria de 
Cultura atra

Teatro da Lua. vés do lgaem. 

Este ano a feira mantén unha 
representación de rua a- cargo 
de Quinquilláns que represen
ta o espéctaculo Gulliver. Ao 
tempo adica un partado im
portante ao teatro infantil e 
de títeres, con sesións mati
nais na Sala Sant-la_go de La. 
Tirita de Teatro de Avila con 
Te lo cuento , Trompicallo con 
Drácula e Cachirulo con Artur 
e o enigma. 

Catro estreas 

Asimesmo este evento foi o 
marco escollido por catro com
pañias galegas para a estrea das 
suas montaxes. Teatro Galileo 
a presenta Caprichos de 
Cervantes, Ollomoltranvia parti, 
cipa con Policía, T alia Teatro 
con Dakotas e Titeres Cachirulo 
con Artur e o enigma. 

As outras compañias galegas 
que participan son Balea 
Branca con Notas dun estu, 
diante que morreu tolo, Teatro 
do Noroeste con A Celestina, 
comédia dos tolos amores de Ca, 
listo e Melibea, Produccións Li, 
brescena con Otelo, T eátro do 
Morcego coa peza Os piratas . 
A branca rosa, Casahamlet con 
Úlcimas faiscas de setembro, Pí
fano Teatro con Mirinda Aff ai, 
re, Teatro do Atlántico con 
Solo para Paquita, Teatro da 
Lua con A longa agonia das 
centolas e Teatro do Aqui con 
Os papalagui. 

Mohicania chega ao cenário 
con Espantoso, Manivela&Ga
leria con Compañia, Espello 
Cóncavo con Tres no bambán, 
Uvegá que escenifica O retrato 
de Dorian Grai , Sarabela con 
Sexismunda e Pilar Pereira que 
representa Con trátenos por f ª' 
vor. Ademais de La Tirita e a 
Companhia de Teatro -de Bra
ga, de fora da Galiza chegan 
Teatro del Norte de Asturies 
con Las aventuras y desventuras 
de Lázaro de Tormes e Al Suro
este de Badaxoz que interpreta 
El caballero de Olmedo.• 

frCC1óN 4. EUTAMÉN NoN frCC1óN 4. ATTAC CONTRA 
FUN COAS VACAS ADITADURA 

1. As RULAS DE RAPAZ 1. Os NACIONALISMOS DOS MERCADERES 

DE BAKUNIN . Afonso Eiré PERIGOSOS Vários autores 

Ant0n Riveiro Coello Espiral Maior J. Huguet / J .M. Serra Laiavento 

Galaxia 5. F!STEUS 
Laiavento 

5. Os CASTROS 
2. A MAN DOS PAIÑOS ERA UN MUNDO 2. DON ELADIO GALEGOS 
Manuel Rivas Lupe Gómez RODRIGUEZ GLEZ. Xulio Carballo Arceo 
Xerais A Nasa Terra X.C. L.agares A Nasa Terra 

A Nasa Terra 
3. MALES DE CABEZA 
Fran Alonso 3. 0 PENSAMENTO 
Xerais DECASTELAO 

X.C. Garrido 
A Nasa Terra 

· · . Librarías consultadas: · - . · 
Cq1tabón (Vigo). Couceirn (A Coruña). Michelena (Po1nte~edra). Pedreira (Santiago). Souto (Lug<;i). Torga (O_ur~ns~). 
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Fantasporto 2001, trunf o 
latino no Ano de Kubrick 
-0- FRAN ÁLVAREZ - PORTO 

Amores de Perros de Alejandro 
García lñaturri (México), a pelí
cula do ano, foi a grande triunfa
dora da 21 edición. do Festival de 
Cinema Fantástico de Porto, (23 
de Febreiro ao 3 de Marzo), con, 
seguindo acadar tres prémios; O 
Grande Premio, a mellar realiza
dor exaequo con Harry Cleven, 
director de Why get marriéd the 
day the worlds ends e o prémio ao · 
mellor argumento de Guillerrrio 
Arriaga. Outras películas pre
miadas nesta edición polo xúri, 
composto polo realizador espa
ñol Nacho Cerda, o director do 
festival de Lund en Suecia Mag
nus Paullson, o realizador francés 
Lionel Delplanque, o crítico por
tugués Rui Pedro T endinha e o 
director artístico do festival de 
Espoo en Finlandia Thomas Ris
kala, foron The lsl.e de Kim Ki-· 
Duk ( Coreia do Sul) acadou o 
prémio especial do xúri e o de 
mellar actriz para Suh Jong, 
abraiante poema visual contido 
no rostro da actriz e no entorno 
xeografico; Sha.dow of the Vampi, 
re de E. Elias Merhige(Luxem, 
burgo,Gran Bretaña,EE. UU); 
premio a mellar actor para Willem 
Dafoe por Nosferatu é el; El Co, 
razón del guerrero de Daniel 
Monzón (España) premio aos 
mellares efectos especiais; The 
Rain de David Beatty (EE.UU.) 
e L'Homme, est,il bon de Roman 
Berthonieu (Francia) prémio 
exaequo á mellar curtametraxe; e a 
mención especial a Audition de 
Takashi Miike (Xapón), melo, 
drama cuxa resolución final 
rompe os esquemas mais tradi
cionais. O premio da critica re, 
caiu en The Prize of Milk de 
Harry Sinclair (Nova Zelanda), 
lírica e romántica história entre 
un home, unha muller e 11 7 va
cas; O prémio do público foi pa
ra Quills de Philippe Kaufman, a 
provocadora película sobre o 
Marqués de Sade. 

O xúri da X semana dos realiza
dores da XXI edición do Fantas
porto composto polo realizador 
español Francesc Bellmunt, o his, 
toriador cinematográfico espa
ñol Christian Aguillera e o críti
co portugués Antonio Pascoa-

Álvaro Morales en Ángel Negro. 

linho concederon o prémio á 
película Purely Better de Mark 
Herrnan (Gran Bretaña). 

Salientemos a noite adicada as 
duas películas chilenas, primeiros 
pasos do cinema de terror e fan, 
tastico nese país. Mentres a pelí
cula Chilean Gothic de Ricardo 
Harrington, é unha mediatame, 
traxe de autor baseado nunha his
tória de Lovecraft; Angel Negro de 
Jorge Olgui~ é unha agradábel 
aposta polo cinema de xénero, 
convertido nun fenómeno socio, 
lóxico en Chile e un éxito comer
cial desde a sua estrea alcanzando 
a cifra de 50.000 espectadores en 
Chile (cifra moi elevaéla para as 
manexadas no cinema chileno) 
con cantidade de guiños cinéfilos, 
La máscara de Michael Myers, el 
gial1o italiano, e contando coa pre, 

_ senza da xoven e prestixiosa actriz 
chilena Blanca Lewin (foi a estre, 
la femenina do festival deslucindo 
a presenza da actriz española Ma, 
·ria Esteve), que co seu apoio aos 
novas realizadores chilenos, Jorge 
Olguin de 27 anos, e as películas 
arriscadas de .baixo presupusto 
(25.000 $ custou Angel Negro na 
que a actriz non percebeu soldo fi
xo senón participación nos bene
fícios) augúranlle un espléndido 
futuro no resurximento do cinema 
chileno. A participación do cine
ma galega foi a proxección de 
Blanca Madison de Carlos Amil 
que pasou totalmente desapercibi
da nas cerca de 130 longametra-
xes proxectadas. + · 

Os nacionalismos 
• per1gosos 

J osep Huguet 
Joan M. Serra 
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P. BERGANTIÑOS 

FranAlonso 
'A miña misión como escritor é lanzar 

unha mirada crítica sobre o meu tempo' 
* CARME VIDAL 

MALES DE CABEZA RETRATA A TOLÉMIA DA XENTE NORMAL, PASA Á LITERATURA ESA SORTE DE "ES

QUIZOFRÉNIA COLECTIVA" NA QUE VIVEMOS. MALES DOS NOSOS TEMPOS QUE FRAN ALONSO ESCOLLE 

PARA O SEU ÚLTIMO TÍTULO COQUE CONTINUA O SEU PROXECTO DE VERTER, A MEIO DA ESCRITA, UN

HA MIRADA CRÍTICA SOBRE A SOCIEDADE QUE LLE TOCOU VIVER. ESCRITOR CONTEMPORÁNEO POR 

PRÓPRIA DEFINICIÓN, fRAN ALONSO ENTENDE O SEU TRABALLO LITERÁRIO COMO UN MACROTEXTO 

QUE OFERECE POR PARTES E NO QUE SE RECOLLE UN MUNDO RECOÑECIDO. CON VONTADE DE EVOLU

CIONAR EN CADA NOVO TÍTULO -"O CONTRÁRIO SERIA A MORTE LITERÁRIA"- MALES DE CABEZA CON

TINUA A LIÑA DE TRAILER, CEMITERIO DE ELEFANTES, SILENCIO, 0 BRILLO DOS ELEFANTES -NARRATIVA

OU DE PERSIANAS, PEDRAMOL E OUTROS NERVIOS, TORTILLAS PARA OS OBREIROS OU CIDADES -POESIA-. 

Por que escolle a loucura como 
matéria literária? 

Son un escritor que me debo ao 
meu tempo. Preocúpame a miña 
contemporaneidade, non . me in
teresa tanto o pasado e nada o. 
futuro como elucubración. In
tento co~prender a sociedade 
na que vivo e reflectir a miña vi
sión crítica aos leitores. Asocie
dade de hoxe é vertixinosa, su
friu grandes cámbios. Nos últi
mos sesenta anos o mundo mu
dou máis do que fixera nos ante
riores trescentos e iso dalle un 
novo carácter á sociedade, defi
nido pola velocidade na que vi
virr_ios, pola vertixe, pola incor
poración de novas linguaxes que 
ainda non coptrolamos ou que 
non estamos preparados para asu
mir. Todo isto fai que a socieda
de acuse problemas psicolóxicos 
porqu~ non ten ainda meios para 
defenderse das novas linguaxes, 
desde a publlcidade aos innova
dores meios de control do pensa
mento. Non somos capaces de 
adaptamos a este novo ritmo de 

-vida. Males de cabeza trata <lesa 
tolémia próxima e tamén con
temporánea que convive con nós 
e nos afecta a todos. Son as tolé
mias da xente normal que cada 
un de nós padece, desde a hipo
condria até a angústia ou a soida-

de polo illamento que vivemos 
na sociedade da comunicación. 

A literatura ten esa obriga de 
facer pensar? 

A leitura de textos literários de
be producir pracer pero tamén 
ten que dar para reflexionar. Le
mas para pasar un bo tempo pe
-o queremos tamén que nos 
aproveite, que es-a aventura nos 
enriqueza e que provoque unha 
visión crítica e persoal que está 
por riba do próprio pracer. Co
mo escritor fago un esforzo de 
interpretación e pretendo que 
ese esforzo se tránsmita. 

É unha obra de personaX'es .. an .. 
gustiados.. máis que de aconte .. 
cimentos. 

En xeral son personaxes que so
fren, que sinten dor pero ó l-ibro 
ten tamén un certo tratamento 
humorístico. Busquei distanciar, 
me para rirme da sociedade na 
que vivo e tamén de min mesmo. 
O humor é unha magnífica arma 
para loitar contra a irracionalida
de, contra a loucura e permite 
asimesmo desenfadar un tema tan 
dramático como este. As perso
naxes están tolas porque sofren, 
son histórias de xente normal 
que, en determinados momentos, 

vive situacións extraordinárias. A 
loucura está cerca de nós, rózanos 
e pode presentarse en determina
dos momentos da nosa vida. 

Na actualidade moitos escrito .. 
res optan por unha narrativa 
pegada á investigación históri
ca, a sua é outra opción? 

É unha proposta distinta, presi
dida pola vida e a observación 
do que pasa arredor. En certa 
medida, esa é tamén a miña mi
sión como escritor, lan.zar unha 
mirada crítica sobre o meu tem
po, entendendo que o m~ndo 
cada vez é máis de todos, cal
quer problema loé::al é á vez uni
versal e afecta a todo o inundo. 

Convértese asi o escritor en 
cronista? 

Pero compre ter en conta a capa
cidade do escritor para distanciar
se da crónica ." A realidade é 
multióptica, ten moitos prismas e 
o escritor debe ,asumir o seu papel 
como criador. E evidente que este 
libro non pretende ser crónica so
bre os distintos estados da loucura 
senón unha interpretación literá
ria e personal sobre a miña visión 
de como a loucura repercute na 
sociedade, como se se tratase dun
ha espécie de neurose colectiva e 

todos estiveramos afectados. Ma
les de cabeza é o meu libro máis 
metaliterário, no que máis xogo 
coa literatura e, por iso, tamén me 
distáncio máis do cronista. 

Pero non son casos que pode
rian pasar á páxina de sucesos? 

Para intentar buscar ese distan
ciamento da reali-

ANOSA TERRA 

Trato de romper esas barreiras. 
O que marca as diferéncias é, so
bre todo, o ritmo e a concepción 
do texto e das ideas. Basicamen
te é unha cuestión formal, a in
tensidade é maior no poema. 
T amén influe a própria apetén
cia, hai determinados temas que 
nun momento me apetece de
senvolver en poesia ou narrativa 

e noutros escolle
ria outro xénero. dade ideei arque

tipos máis que 
personaxes. En 
xeral, conseguin 
distanciarme bas
tante da realidade 

.,º . s escntores 
En todo caso, o 
que me preocupa 
é evolucionar, dar 
un paso ad iante. 
O meu último po
emário titulado 
Subversións -ain-

no que menos po
de ser no da ario
réxia que está bas
tante pegado a ca
sos que acontecen 
mentras outros, 
como o da hipo
condría ou o dos 
ciumes, son case 
surrealistas. 

ternos obriga 
de evolucionar, 
se non 
investigamos 

da sen 
publicar- coido 
que fago un pro-

estamos 
literariamente 

greso persoal con 
re pecto ao meu 
pr 'prio e til , 

E volve a muller 
a cruzar a ria pa .. 
ra facer tortillas 

mortos' 

para os obreiros, como no seu 
poemário. 

Aparece de novo a señora Lola, 
a quen por fin lle dou nome. Es
ta muller é quizais quen repre
sente a angústia máis comun 
que é a depresión que xurde do 
cotiá e das próprias condicións 
de vida, da situación económica 
e social desfavorecida. O que fa
go no relato é tomar a história e 
o espíritu de Tortillas para os 
obreiros, porque Males de cabeza 
é unha espécie de espello de to
da a miña obra. Pode ser que, 
por iso, sexa tamén o libro máis 
representativo de todos, porque 
os reune, tanto os meus títulos 
de poemas como de narrativa. 
Concibo a obra literária como 
un traballo global que se vai 
manifestando en distintas par
tes. Para min é un contínuo e, 
nese sentido, trato de construir 
un macrotexto onde haxa un 
mundo próprio recoñecido. A 
señora Lola tampouco nasce ne
se poemário senón que ven de 
antes, de Cemiterio de elefantes. 
É emblemática do tipo de perso
naxes que quera con truir. 

A señora Lola pasa tamén por 
distintos xéneros literários, da 
poesia á narrativa. 

abandon 
rratividad 
por un ver o máis 
longo e poema 
tamén mai re . 
Un escritor qu 

qu da na m sma ~'rmula ó 
fa¡ repetirse, deixa d facer cau
sas válidas. Os escri rores esta
mos abrigados a evolucionar; se 
non investigamos estamos lite
rariamente mortos. Males de ca
beza ten moitas perspectivas, un 
estilo variado porque non q\.ieria 
anquilosarme nun mesmo ponto 
de vista. 

Monterroso di que a escrita é o 
sofrimento do neurótico. No 
fin do seu libro aparece a figura 
do escritor e elabora unha re .. 
flexión sobre a própria criación 
e a sua relación coa loucura. 

No libro hai referéncias a auto
res tanto literários como cine
matográfico que fan homenaxe 
á loucura ou reflexionan sobre 
ela e, a travé de te criadore , 
percorro esa relación que hai en
tre arte e loucura. Tal e como é 
difícil observar a realidade de de 
a loucura é mái fácil criar arte 
porque e tá nun nív l nd a 
conexi 'n coa realidade é m i di, 
fu a p de er por iso que ar la, 
ci 'n entre l ucura e arte é m i 
fluida. Con e te libro comecei 
comprender qu a e crita el 
er unh pécie d t rá ia, a c -

pacidade de criar manr nte ta
mén nun estado máis r cíonal. • 
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O exemplo de César Torres Martínez 
Insisteume Vicente Araguas, no 
último sábado do mes, en que de
beria poñer aquí o exemplo de 
César T arres, por quen o cantau
tor e poeta/profesor conserva un-

- ha simpatía singular, motivada 
pola estreita relación, no seu con
cello de Neda, cuns parentes moi 
próximos ao histórico gobernador 
gal ego de Granada. No último sá
bado de cada mes reunímonos no 
Café Comercial da Glorieta de 
Bilbao, algúns supervivintes lite
rario da primeira metade do sé
culo XX, Aléjandro Finisterre, Fa-

. riña Jamardo, Sabino Torres, Bo
robó- cos profe ores e poetas de 
p st riore xeneracións que man
teñen en MadriGalicia o fogo sa
gr da no a lírica. Enrie os dino
saurios e a nova · ndaxe, onde 
predominan a rapaciñas, o soció
logo Fermín uza, o comp sitor 
Rud sind outelo e o cantLlprofe-
or xa citado, r pr entan o trán
ito dunha a outra etapa das le

tras e arres galaicas. 

Poi ben, ante tan selecto 
auditorio, comprometinrne 
aa lembrar hoxe aquí canto 

recorde do home que causou o 
abraio de lan Gib on cando· o co
ñeceu, tan vivo e lanzal, trinta 
anos despois do asesinato de Gar
cía Larca. O famoso biógrafo bri
tánico de Federico nunca podía 
maxinar que César existira tras 
tantos anos da terrible represión 
granadina, ao presentadlo Lan
deira Yrago, durante unha viaxe 
de Gibson a Galicia. 

A Lande ira, o preclaro investiga
dor das vinculacións de Larca 
coa no a terra e o noso homes, 
sorprendérao eu tamén, mai cu
Lamente, poucos me es denantes, 
presentándolle pala miña vez ao 
antigo gobernador de Granada; 
ao atopamo con il perante as 
T rre do Obrad ir , deica 1965, 
ainda tan xuncal e lu ido. 

• 0 TORRES DE CALDAS. P is 
Bor bó coñ da a é ar T rres 
dend rapaz. Ant x d que fi 
g bemad r civil c a R pública. E 
evoquei a súa figura, can me t -
cou fac r o pregón, moitos an s 
despois, da F ta maiores da úa 
vila natal de Caldas de Reis: "Cé
sar T orr , esbelt.0 e galante, cauti
vador de espléndido agüi tas, xo
vencí imo alcalde aquí da Repú
blica, e sen tardar Gobernador 
Civil" de Almerfa e Ávila, duran
te o primer bienio dela, e lago de 
J aen e de Granada, tras o triunfo 
pírrico do Frente Popular. 

Xa o quemáis me chamaba aten
ción daquel mozo que estudiaba 
os últimos cursos de Dereito en 
Santiago, e que abreu bufete no 
seu pobo, deseguida de acabar a 
carreira, era o -éxito que .tiña entre 
as belidas señoritas que viñan 
acompañando a seus pais, ás augas 
de Caldas. Escollía entre elas a 
máis linda pra transcurrir o verán 
amartelándose pol0 frond9so e 
fermoso parqu~, á beira do Urnia. 

Inda que algo · rnaiores que rnin, 
tiña eu daquela amistade de neno, 
cos seus irmáns Manolo e Ale
xandre, durante as rniñas tempa
das caldenses. Continua logo en 

lam Gibson con César Torres Martínex, gobernador civil de Granda antes de se pro· 
ducir a sublevación militar, en octubre~ 1977. 

Santiagó a relación con iles, men
tres Manolo estudaba Medicina .e 
Alexandre, Dereito. Eran, con 
César, os universitarios dunha fa
milia moi numerosa e figueroista, 
a quen facilitaba os seus estudios a 
Fundación do Patriarca don Ma
nuel Ventura que tanto contri
bueu á educación dunha infinida
de de conspicuos galegas. 

Manolo T orr~s sería logo o po
pular médico de Palmeira, que 
atendeu dez mil partos na súa vi
da profisional; coas botellas que 
lle traían de regalo os mariñei
ros, homes das súas parturientas, 
que navegaban polos sete mares, 
formou un sorprendente museo 
de bebidas, comparable ao ma
drileño de Perico Chicote. Fillo 
de meu inesquecible amigo é o 
actual presidente da Diputación 
Provincial da Coruña. 

Af lexandre T arres, rexo ra· 
az, alcumábano en Caldas 
erroux, por ser tocaio de 

don Alejandro, o adail radical 
que tanto se endereitóu ao che
gar a República. Establecéuse de 
abogado e casou en Xuvia, onde 
amistou moito coa familia de 
Araguas, e de ahí ven a enorme 
simpatia, que comparto, do can
tLlprofesor polos Torres. 

Eran fillos, seis ou sete, do máis , 
entrañable che-caldense. Trata
mento que lle concedían, en 
Caldas, aos que voltaban ricos da · 
Arxentina, co reló de saboneta no 
peito e, ás veces, cun. papagaio 
(corno 'ml autocaricatura de Cas
telao con Corredoyci). Che Car- _ 
neiro non tivo esa sorte, pero trou- . 
xo de Bos Aires un interés moi 
grande pala teoría, entón en fer
venza, da natureza galega de eo~ 
lón. E decían. as afiadas linguas de· 
certos veciños que. rnercarp. nunha: 
tenda das antiguallas, en Vilargar
cía, a maleta de Cristobal Colón. , 

Eran, pala nai, os T arres de Cal
das, curmáns do M.I. Sr. Rey 
Martínez, brilante coengo de San
tiago que no tempo do Cardenal 
Quiroga soaba pra hispo. Parentes 
rnáis lonxanos eran os outros To
rres caldenses,. outros sete ou oito 
irmáns, entre eles D. Marcelino, o 
belido crego que rompeu tantos 

corazóns na Bella Helenes, coma 
o Papa Borgia, de xoven, en Ro
ma. T amén tiñan parentesco lón
xano co célebre cura de Lérez, D. 
Leandro del Río Camota, coma 
soupen cando acompañei a Blan
co T obío, e a Uca, a súa dona, a 
visitar o museou de Maílolo To- < 

rres en Palmeira. 

• 0 INFORMADOR DE GIBSON. 
_ Mais, aquiles parentescos eclesiás

ticos de nada lle servirían ao de
rradeiro gobernador civil de Gra
nada na República, cando os fac
ciosos se apoderaron da província 
e levaron _a César Torres, ante un 
consello de Guerra sumarísimo 
(1-vrn-1936), xunto con cinco re
publicanos granadinos. 

"Os xuices, sabendo que os car
gos contra T erres Martínez eran 
case todos falsos e admitindo tá
citamente que era inevitable que 
un gobernador civil republicano 
actuara coma republicano decidi
ron non fusilalo''. T raduzo ·a Ian 
Gibson que no libro definitivo 
sobre El asesinar.o de García Larca, 
cita en trinta sete páxinas ao po
lítico caldense; quen pra ese vo
lumen foi a súa principal influen; 
cia ec.lesiástica que salvou a Cé
sar: "También interviu Parrado e 
García. Os xuices condenaron ao 
ex-gobernador", "coa concurren
cia de atenuante de obediencia 
debida", a reclusión militar per
pétua. Ppsaría T arres Martfnez 
oito anos no cárcere". · -

• ¡DETENTE BALA! Tivo máis 
sorte que aqueles cinco granadi
nos ··que no mesmo xuicio for~m 
condenados a marte, e fusílados 
ao día seguinte. A salvación de 
César" d~beuse_, J;?.Ois, ao Carde-. 
nal Ilundain, que fora bispo de 
Ourense, e lle estaba agradecido 
a Torres por protexer ps templos. 
e con:ventos 'granadinos dur~te 
o seu breve, dous 'meses, manda
to de gobernador. Anque César, 
ql,.le nunca deixou de ser católi
co, atribuía a súa boa sorte a le
var un detente sobre o peito du
rante o Consello de Gµerra. 

O s detentes eran feitos por 
cerra milagreira Sor Cris~ 
tina, que poñía do seu pu

ño e letra nisa estampa un lema 
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O Sábado 
1 O realízase 
en CANGAS 
un concerto 
a beneficio 

do coñecido 
' baterista 

Billy 
Higgins, 

á direita, 
que precisa 

ser operado-. 

¡l . 

O Trinque . · -. · · 

Quen faga voar 

No franquismo existian 
coleccións de "literatura de 
hospital", unha espécie de 
novelas rosas. Agora, a novela 
de hospital chega por primeira 
vez á literatura galega da man 
de Xosé Vázquez Pint-or,. con 

Quenfaga .voar. Nada a ver con 
aquelas coleccións pois esta · 
obra apreséntanos · 
un mundo real coma a 
enfermidade mesma. Pode ser · 
máis ehtretido ca Urxéncias. 
Absterse hipocondríacos.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· Allatiz 
• EXPOSICIÓNS 

A LINGUA 
DAS BOLBORET AS 
Mostra fotográfica sobre a 
rodaxe desta fita na vila, 
na Casa da Cultura. 

O Barco 
•TEATRO 

MENOS LOBOS 
O Venres 16 na Casa da 
Cultura vai ser cenificada 
por Talia Teatro. E o Sá
bado -1 7, polaa mesma 
compañia Soños dun se
ductor . 

Béta.nzos 
• EXPOSICIÓNS 

PUBLICIDADE SEXISTA 
Para concienciar sobre a 
problemática de discrimi
nación que sufren as mulle
res en relación cos meios 
de comunicación. Organi
zada por Galiza Nova (Mo
cidades do BNG), podere
mos contemplala no Liceu 
até o Luns 12. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL PENA 
Até · o Venres 16 podemos 
ollar a mostra fotográfica, 
<leste estudante de imaxe e 
son, sobre o Metro: ese es· 
trano mundo subterráneo, 
que trata de reflexar o am
biente <leste médio de co
municación. 

Bu.reta 
• EXPOSICIÓNS 

CERTAME 
NOVOS CRIADORES 
Mostra que acolle diversas 
variantes da arte contem
poránea e que poderemos 
ver na galeria Burela. 

Can.gas 
•MÚSICA 

CONCERTO BENÉFICO 
POR BILLY HIGGINS 
O Seminário Permanente 
de Jazz, o Clube de Jazz 
Ardora e a Orquestra de 
Jazz do Morrazo organizan 
este concerto a favor de 
Billy Higgins, excelente 
baterista, que precisa ser 

operado dunha grave do
enza, segundo a petición 
económica recebida desde 
os EE UU. O Sábado 10 a 
partir das 22 h. na Escola 
de Música I . Camaño e 
por 700 pta, cele brarase 
este concerto coa presenza 
de Abe Rábade Trio, 
Orquestra de Jazz do 
Morrazo, e os Combos 
do Seminário Perma
nente de Jazz. 

Car hallo 
. •TEATRO 

Os PAPALAGUI 
Polo Teatro do Aqui, este 
Xoves 8. E o vindeiro Xo
ves 15, Policia a cargo de 
Ollomoltranvia . Ambas 
representacións na Casa 
da Cultura. 

Cee 
Free Serena 

•TEATRO 

RoMANCEDE 
MlCDMicóN E ADElAHA 
Esta obra subirá ás táboas 
da Casa da Cultura, o Do
mingo 11, da man de Sara-
bela Teatro. · 

Despois de abrir os espectaculares 
concertos de The Posies na sua xi
ra galega, este grupo ataca as pri
meiras presentacións do seu fla~ 
mante CD debut Mateo' s Hair· 
cut. Pop, forza e melodia no ce-

nário . En calquer caso non é 
aconsellábel perder estas duas ci
tas totalmente recomendábeis: O 
Sábado 10 na Iguana en VIGO e 
o Sábado 24 no Camawey en 
PONTEVEDRA. + 

Chantada 
• LEITURAS 

Eu TAMÉN 
FUN COAS VACAS 
Título do libro de relatos 
do director <leste periódico, 
Afonso Eiré, que será 
apresentado, este Venres 9 
de Marzo ás 20 h, no Casi
no coa participación de 

· Miguel A. Fernán-Vello, 
Manuel Anxo Taboada, 
ademais o propio autor. 

A Coruña 
•CINEMA 

KENJI MIZOGUCHI 
Director xaponés a quen o 
CGAI adica un ciclo no que 
poderemos contemplar O 
país natal / Furusato 
(1930) este Xoves 8, sobre a 
vida dun xove cantante que 
tenta entrar no mundo do 
espectáculo, sen éxito, até 
que coñece á muller dun fa
moso tenor e corp.poñen 
xuntos unha balada, rema
tando ambos por se namo
rar. T amén des re director é a 
fita do Martes 13 O fio 

· branca da fervenza / T aki 
· no shiraito (1933) , sobre 

unha acróbata de xogos de 
auga que traballa nun circo e 

que namora a un xove sa
murai caido en desgraza. E 

.co gallo do X aniversário do 
CGAI tamén realizan outra 
xeira de proxeccións: o Ven
res 9 e Sábado 1 O poderemos 
contemplar Ao límite / 
Bringing out the dead 
(Martin Scorsese, 1999), 
que narra as peripecias de 
Frank Pierce, condutor nou
tumo dunha ambulancia de 
urxéncias nunha das zonas 
máis degradadas de Manhat
tan, xunto coa curtametraxe 
Tintoreria España, que o 
Sábado substirúese por Es
cenas de La Coruña. Xa o 
Mércores 14, dentro do ciclo 
adrcado á ciéncia ficción eu
ropea, proxectarase a fita 
Aelita (Jacob Protazanov, 
1924), primeiro clásico so
viético de ciéncia ficción, 
sobre un enxeñeiro con pro
blemas económicos e matri
monias que construe unha 
nave para fuxir a Marte e ali 
namorar da raiña Aelita. 
Todas as fitas de balde, en 
versión orixinal subtituladas 
en galego ou castelán, ás 
20:15 h. non sendo o Sába
do qu~ é ás 18:30. 

ONDAS 
Proxección de vídeos e au
dtcións na Biblioteca Mu
nicipal González Garcés, 
este Xoves 8 ás 18 h. 

billeteira dun cinema. No 
meio dunha delirante depre
sión crúzase na sua vida un 
obreiro, Jose Cornada, do que 
se namora. Comédia aceda que 
transcorre segundo o guión e a 
dirección de Ventura Pons. 

• CONFERÉNCIAS 

A ARTE DA CONVERSA 
Tertulias con ... Luis An· 
tonio Villena, apresentado 
por Miguel Anxo Femán
Vello, este Xoves 8 ás 19:30 
no Museu de Arte Contem
poránea Unión Fenosa. 

FRANCISCO DE ÜOY A 
Ciclo organizado pola Fun
dación Barrié, que pretende 
analisar a traxectória desta 
importante figura da história 
da ane. Este Xoves 8, Juliet 
Wilson-Bareu analisará A 
leiteira de Burdeaux. Ás 20 
h. na Fundación P. Barrié. 

• EXPOSICIÓNS 

]ANOMUÑOZ 
Ten unha mostra pictórica no 
Concello até o Clomingo 18. 

TERESA BRUTCHER 
Até o Verues 9 na·galeria 
Arre Imagen poderernos ver 
unha mostra da sua obra. 

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

ARTE R OMÁNlCA NA 
ÜAUZA E PORTUGAL 
Dentro da colaboración en
tre a Fundación Barrié e a 
Fundación Calousre Gulben
kian de Lisboa, poderemos 
contemplar, na sede da Fun
dación Barrié até o 20 de 
Maio, esta interesante mos
tra sobre o románico, que ti
vo un estraordinário desen
volvimento, tanto no noso 
país como no viciñ , dando 
un conxunto escepcional de 
construc ións, escu lturas, 
manuscritos iluminados e 
pezas de orfebrerla, se ben, a 
disparidade do contexto no 
que se produce o asenta
mento e difusión explica a 
diversidade de manifesta 
cións e a distinta evolución. 

•MÚSICA 

A VOZ HUMANA 
Ciclo que permite escoitar 
distintos tipos de vóces de 
solistas seleccionados entre 
os finalistas dos corl.cursos 
de canto máis prestixiosos, 
acompañados por piano. 
Nesta ocasión, con motivo 
da clausura, será a Orques
tra Sinfónica ·de Galiu, 
dirixida por Víctor Pablo, 
quen acompañe á contralto 
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PONTEVEDRA 
Pontevedra 
•ACTOS 

NOITES ABERTAS 
Obradoiros e todo tipo de activi
dades como lecer alternativo nas 
noites da mocidade. O Venres 9, 
na Casa da Luz manualidades 
con material reciclado, e guita
rra; e o Venres 9 e o Sábado 10 
música tradicional. O Sábado 10 
ademais campionato de trivial, 
ténis de mesa e futbolin, e fala
doiro sobre nutrición. No Colé
xio Froebel, o Venres 9, bailes pa
ra persoaa con minusválias, dan
zas do mundo, e bailes de salón. 
No pavillón multiusos da Xun
~ira, o Venres 9, aeróbic; o Sá
bado 10, tai chi chuan, e tiro con 
arco. No local da A.V. Pontemui
ños, o Venres 9, expresión dra
mática; e o Sábado 10, gaita. Na 
~ociña do Convento de San Fran
cisco elaboración de pizzas, o Sá
bado 10. E no teatro Principal ci
ne-fórum: A mul1er na socieda
de actual de 22 h. a 1 h. Máis 
información no telf. 986 804 
336, ou www.noitesabertas.com. 

•CINEMA 

Aos QUE AMAN 
Dirixida por Isabel Coixet (Es
paña 1998), podemos ve-la o 
Mércores 21 en Caja Madrid, no 
programa Mes da Muller organi
zado polo Cineclubc a C.Once
llaria da Muller, ás 20:15 e 22:15. 

• CONFERÉNCIAS 

A situación laboral da muller e a 
conciliación da vida laboral e fa
miliar, coa participación de Te
resa Pedrosa Silva, presidenta 
do C.Onsello Galego de Relacións 
Laborais; Salomé Álvarez 
Blanco, concelleira da Área da 
muller do _C.Oncello e represen
tantes da Area de muller dos sin
dicatos CIG, UGT e CCOO. Es
te Xoves 8 ás 20:30 no Atu.litório 

de Caixa Galicia. 

• EXPOSICIÓNS 

0 PARIS 
DE LA BELLE EPOQUE 
Retratos de Xavier Cosé, até 
o Domingo 25, no Edifício Sar
miento. 

MATALOBOS 
Mostra que podemos ollar, até 
o Luns 26, na sala Teucro. 

MANOLO HUGUÉ ,.. 
Esculturas e lenzos deste autor 
no Espazo para a Arte de Caja 
Madrid desde o Venres 9 até o 
7 de Abril 

FRANCISCO G. LAGARES 
As suas pinturas van estar col
gad as na galeria Sol, até o 
Mércores 28. 

ÜVIDIO MURGUIA 
A obra desee pintor, filio de 
Rosalia de Castro e Manuel 
Murguia, está exposta no Mu
seu de Pontevedra, até o Do
mingo 11 organizada pola Fun
dación Barrié no marco da Ca
talogación arqueolóxica e artística 
de Galiza realizada conxunta
mente co Museu de Pontevedra. 

Manolo 
Hugué 

mostra as 
su as 

esculturas 
e lenzos na 

sala de 
Caja 

Madrid. 

Nathalie Stutzman , o 
próximo Xoves 15 ás 20:30 
na Fundación P. Barrié. 

Na CORUÑA, 
comexa o 

Festival de 
Jazz da 

fundací6n 
Barrió coas 
actuacións 
de Kenny 

Barron Trio 
e Paula 
Oliveira 
Quartet. 

JAZZ 
VI edición de te ciclo que 
nos oferece diferentes esti.los, 
con figuras de primeira liña 
internacional. Comeza o 
Martes I3 coa actuación de 
Kenny Barron Trio; conti
nuando, o Mércores 14, con 
Paula Oliveira Quartet; 
egue, o X ve 15, con To

ots Thielemans Quartet. 
Remata coa actuación de 
Barbara Hendricks, pré
mi Prfncipe de Asturi das 
Art 2000, que cantará a 
Ger hwin bad l 7 (este 
c ncert n P lá i da Ópe
ra). As actuaci ns comezan 
empre ás 21 h. 

•TEATRO 

• EXPOSICIONS 

NULLA DIES 
SINE LINEA 

Título da mostra de Antonio 
Saura que se encontra na Fun
dación Caixa Galicia onde a po
demos ollar até o 15 de Abril. 

IGNACIO CABALLO 
Expón as suas pinturas na gale
ría Anexo baixo o título de Ha
bitar una transparéncia, até o 2 
de Abril. Se a obra anterior de 
Caballo podia clasificar-se co
mo escultura, agora poderia fa
lar-se do seu paso desde a maté
ria á falla dela. En ambos casos 
a economía e concentración le
va-lle a elixir unha parte res
trinxida dentro das posibilida
des de cada xénero. 

FERNANDO CHACÓN 
Unha mostra da sua obra pic
tórica podemos atopa-la no 
edifício de Caixanova (pza. de 
San Xosé), até este Xoves 8. 

• LEITURAS 

ÉREDONDO ... 
... á hora dos cantos; programa 
pensado para crianzas entre 6 e 
10 anos, da man de Pavis Pa
vós, organizado polo Conce
llo, todos os Sábados ás 11 :30 
na Casa da Lü°z (Praza da Ver
dura); remata o 28 de Abril. 
Información e inscripcións (de 
balde até completar aforo), no 
telf. 986 804 336. 

A MAGA RULANA 
Dentro do programa de ani
mación á leitura, o Concello 
patrocina todos os Venres a 
partires das 18 h. estas acta
cións de contacontos na Bi
blioteca de Monte Porreiro. 

•MÚSICA 

XovES INTÉRPRETES 
Este ciclo comeza o Venres 9 e 
continuará o Martes 13, Ven
res 16, Martes 20, finalizando o 

Venres 23, no teatro Principal. 

ÜRQUESTRA SINFÓNICA 
DEGALIZA 
En concerto este Xoves 8 ás 21 
h. no Pazo da Cultura. 

ÜS INSTRUMENTOS 
DA ORQUESTRA 
Concerto didáctico o Martes 13 
no teatro Principal. 

•TEATRO 

MULLERES DE ARMAS 
TOMAR 
Dentro do prog'rama Mes da 
Muller pafrocinado pola Col}
cellaria correspondente en co
laboración co cine-clube, te
rnos esta cenificación de Pro
duccións Circunstanciais, na 
que Antonova Masedosky se 
transfigura eºn diferentes mulÍe
res: desde unha ama de casa a 
unha delincuente, pasando por 
unha secretária e unha extran
xe ira. A través delas fala da 
violéncia, corrupción, racismo, 
hipocresía, etc. cunha linguaxe 
directa e grande humor, acom
pañado de cancións e música 
en vivo. Unha idea orixinal de 
Masedosky, facendo-se eco de 
tantas mulleres anónimas. O 
Sábado 10 ás 20:30 h. no Au
ditório de Caixanova. 

Ü PAÍS ACUÁTICO 
Cenificación debida a Teatro 
do Noroeste que teremos 
oportunidade de contemplar 
desde o Mércores 14 ao Ven
res 16 no teatro Principal. 

AULA DE TEATRO 
Expresión dramática para 
crianzas de 4 a 11 anos, os Mér
cores, Xoves e Sábados de 18 h. 
a 19:30 no Pazo da Cultura. 

CABARET CARACOL 
Vai ser cenificada o Domingo 
11 por Lavi e Bel, no teatro 
Principal.+ 

Atlántico no teatro Principal.. 
Lug;.._·º----

Ferro) 

•ACTOS 

A MULLER NO S. XXI 
Baixo este título xenérico 
véñense realizando várias ac
tividades e fican algunhas 
das que ainda nos podemos 
beneficiar: conferéncia, este 
Xoves 8 (no Ateneu ás 20:30 
h.); e o Sábado 10 no Audi
t6rio da FIMO haberá das 20 
h. en diante, un fiadeiro mu
sical e concerto, coas actua
cións de Paloma Suances, 
Maria Manuela, Claudia 
Campos e Julie Guravich. 

•CINEMA 

MI HIJA HILDEGART 
Dirixida por Fernando 
Fernán Gómez (1977) pro
xecta-se, dentro do ciclo A 
muller no cinema, o Martes 
13 ás 20:30 h. no Ateneu. 

• EXPOSICIÓNS 

ANA REINALDO 
Mostra de pinturas, mestura 
de abstracto e figurativo, que 
poderemos coñecer até o Luns 
26 na Biblioteca ProvindaL 

ELSA PÉREZ VICENTE 
Mostra as suas pinturas na 
galeria Nova Rua Arte. 

XURXO MARTIÑO 
Et in Arcádia Ego é o títu
lo da mostra de pintura 
deste artista que podemos 
coñecer na Galería Clérigos. 

EL TRAPECISTA 
Pinturas de Quique Bor
dell que podemos ollar na 
sala Bacabú. 

PABLO PRADOS 
As suas fotografías pode
mos olla-las no café do 
Pousadoiro. 

CABARET CARACOL 
De Albert Camus, podere
m ve-l cenificad o Xo
ves 8 e o Venres 9 ás 20:30, 
da man de Lavi e Bel no 
teatro Rosalia de Castro. 

Cuntis 
• CONFERÉNCIAS 

PATRIMÓNIO 
ARQUEOLÓXICO 

A CULTURA CASTREXA 
A través dos castros da re
donda é unha mostra, orga
nizada por Amigos dos Cas
tros, da que poderemos dis
frutar, na Casa da Cultura, 
durante este mes. 

• EXPOSICIÓNS 

FEITURA. Eroos. 
EsCUL TURA 2001 
As obras apresentadas a este 
certame poderán ser vistas 
no Ateneu até o Martes 13. 

F. LóPEZ CHACÓN 
Ten unha mostra de escul
turas na Sede da Xunta. 
Lugar onde tamén pode
mos ollar unha exposición 
sobre Prensa clandestina 
no franquisnt.o. 

A Estrada 
Sobre a caracterización e 
evolución do povoamento 
poderemos saber máis este 
Ventes 9 ás 19 h. no Salón de 
Actos da Bilblioteca Municipal 
grazas . a esta charla organiza
da por Amigos dos Castros. 

•TEATRO 

ÜCERCO 
DE LENINGRADO 
O Domingo 11 poderemos 
ve-la cenificada por Teatro do 

Serrat 
Tantas anos ouvindo-o e agora vi
mos de enterar-nos de que compón 
as cancións a catro mans. Necesi
taron-se várias décadas e un disco 
novo para que acepte confesar que 
a metade da sua inspiración ven-lle 
dun tal Tarrés. Este novo disco 
cháma-se Cansiones, e máis que un 

disco é unha viaxe. compartida de 
ida e volta, .porque nas viaxes, co~ 
mo na vida é bon compartir a risa, 
o viño e a música. Se t e T arrés 
sempre viaxan xuntos. O Xoves 15 
no Pavillón Municipal de LUGO; e 
o Sábado 17 no Pazo da Cultura de 
PONTEVEDRA. + 

A MULLER NO S. xXI 
No Ateneu, para comemo
rar o Dia Internacional da 
Muller, podemos ollar esta 
mostra até o Martes 13. 

PALABRAS PARA UN PAÍS 
Da edi~orial Galaxia, organi
zada con motfvo do seu 50 
aniversário, na que se reco
llen todo tipo de documen
tos relacionados co pasado e 
'prese,nte da editorial, que 

· permiten ·ramén botar unha 
\ aliada á ev~lución da socie

dade e cultura galega nestes 
últimos 50 anos. Fotografías, 
cartas, informes da censura, 
ca~taces, libros ... oferecen
nos unha visión desta época; 
durante as trru> primeiras se
manas de Marzo. 

NA TUREZA INVENTADA 
Mostra colectiva de escul
tura que podemos ollar no 
Centro de Artesania e De
seño até o 25 de Marzo. 

SEBASTIAO SALGADO 
As fotografías solidárias do 
coñecido fotógrafo brasilei
ro pode·mos contemplalas 
no pub Goleta; os gravados 
de Isabel Somoza no me
són O Forno; as obras de 
Bordell, no café Nevada; e 
as fotografias de Pablo Pra· 
dos no café do Pousadoiro. 

•MÚSICA 

THE GROOVEFATHERS 
Esta banda 11Jguesa, de re-

~ cente criación, ten un reper-

ANOSATERBA 

••••••••••••••••••••••••• 
tório basado na fusión e no 
funk. Desta volta veñen re
forzados coa voz e frauta de 
N~~lia e as voces rapeadas 
de Alex e Damián e estarán 
este Xoves 8 ás 23 h. no Cla
vicémbalo. Para o próximo 
Xoves 15, está prevista a ac
tuación do grupo de jazz ca
talano-estadounidense Dex
terity que apresentará o CD 

Tribute to Dexter Gordon. 

•TEATRO 

· FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
UNIVERSIT ÁRIO 
Que se celebra no auditório 
Gustavo Freire, ás 20:30 h. 

: con· entrad~ de balde, do 12 
ao 22,·0 Luns 12, La Vueltá 
TeBtro, de Queretaro, Méxi
co; represent~rá La ºloca de 
Miramar, de Fernando del 
Paso; o Martes 13, o Teatro 
Universitario da Universida
de Central de Venezuela, · 
Tres en Cárcel, de Rodolfo 
Porras; o Mércores 14, Tea
tro Espido, da Universidade 
de Vigo, Ubu rei, de Alfred 
J arry; este mesmo dia haberá 
un Taller lnteruniversitário 
coordenado por Cláudia M. · 
Silva de Oliveira da ESMAE 
Instituto Politécnico do Por
to; e o Xoves 15, será a ceni
ficación de Caixa de Pandara, 
de Beatriz Carolina, pala 
Companhia Mariposa Ma
rrom, da Universidade de 
Sao Paulo (Brasil), pero ade
mais, ás 17:30 na Sala de 
Conferéncias da Residéncia 
Abeiro, realizarase a proxec
ción de Amáquina Hamlet de 
Heiner Müller (Lugo, 1999) 

Moaña 
•ACTOS 

MULLER E IMAXE 
Título da mostra de cartaces 
que, con motivo do Dia da 
Muller, podemos ollar no ca
fé-teatro Do Real até o Do
mingo 18. Este local tamén 
serve para o festival poético 
Voces de Muller, que se 
realizará o Venres 9 ás 21 h. 
O Sábado 10 ás 23 :30 aco
llerá o concerto acústico-por 
de António Ferrari & Eloi. 

Cormorant 

ALBERTO LóPEZ 
Mostra as suas fotografias no 
centro comarcal Expo Lemos. 

Noia 
•TEATRO 

MoSTRA DE MÍAooRES 
Que se celebra por primeira 
vez na localidade, co seguin
te programa: La tia de Car
los, a cargo do grupo de Vi
lagarcia Clarnide o· Venres 
9; o Luns 12 podemos ver 
Picnic, da man dos estra
denses Tirinautas; O Venres 
16 a agrupación Faro-Miño 
porá en cena Vitamina T; e 
o Venres 23 finaliza con 
Cousas de Castelao, cenifi
cada polo grupo ~eatral mu
nicipal de Ribeira. As repre
sentacións serán a partires 
das 10 da noite ño Coliseu 
Noela, cun prezo de 300 pta. 

Ou.ren.se 
• EXPOSICIÓNS 

A. GALÁN FUENTES 
T am~n coñecido como To
no, ten unha mostra da sua 
obra no Ateneu; Miguel 
Ángel Nieto colga as suas 
pinturas no Claustro do Li
ceu; unha mostra colectiva 
sobre o Movimento artísti
co internacional poderemos 
coñecela, até o Xoves 15, 
no Edifício Simeón. 

Júuo p ARDIÑAS 
As suas tallas en madeira 
pode remos coñece-Ías na 
galeria Uz. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 
Mostra fo tográfica que po
demos ollar na sala de ex
posicións Caixanova, até o 
1 de Abril. 

RAMÓN CONDE 
Mostra escultórica e pictó
rica na sala Electro Hogar. 

MEMÓRIA LONXANA 
Obras de Guillermo Pe· 
drosa que podemos ollar 
na galeria Viso!. 

A banda galega de novo metal vai 
facer un repaso dos temas do seu 
disco Connorant, saído ao merca
do no mes de Xaneiro, ademais de 
adiantar novas temas, que a banda 
compostelana ten xa ri.o peto. Este 
Xoves 8 ás 23 h. na Star de Ou .. 
RENSE; o Mércores 14 ás 22 h. na 
sala M de SANTIAGO; o Venres 
16 ás 23:30 no pub La Pera de 
CAMBADOS; e o Venres 30 no 
pub Ragna Rock da CORUÑA.+ 

Monforte 

• EXPOSICIÓNS 

LUCAS MíGUEZ 
Os seus debuxos van estar 
colgados na galeria Sarga
delos até este Sábado 10. 

EsPERANDO 
MILAGROS VENIALES , 
Título da m<?stra que P~co 
Pestana ten no Museu 
Municipal. 

XABARIN CÜJBE 
Mostra sobre o popular 
programa da TVG que po-
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OURENSE. 
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demos coñecer na Casa da 
Xuventude . 

MA TÉRIA PRIMA 
Mostra de lgnácio Basa· 
llo, escultor galego que re
torna a heréncia paterna, e 
algunhas vivéncias que o 
vinculan ao traballo en 
rnadeira, pero reinterpre
tando o material, reutili
zando-o, recuperando-o. 
Até o 1 7 de Marzo na gale
ria Marisa Marimón . 

•MÚSICA 

DELYRES 
O mítico grupo de garaxe 
dos anos 80 estará no Rock 
Clube este Yenres 9 a par-
tir das 21 h. 

Pon.tea reas 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES 
DECASTELAO 
Mostra fotográfica do ilus
tre nacionalista sobre dis
tintas facetas da sua vida a · 
través das que achegar-nos 
á sua biografía. No' Pazo da 
Música até o 18 de Marzo. 

Pontedeume 
• EXPOSICIÓNS 

A MULLER EN IMAXES 
Mostra fotográfica que po
derernos contemplar, até o 
Xoves 15 , na Casa da Cul
tura. 

fOTOGRAFIA FAMILIAR 
Mostra coa que se pretende a 
recuperación desta tipo de fo
tografia na comarca eurnesa,e 
que estará, até o Domingo 
11, na Casa do Cancello. 

R.edondela · 
•TEATRO 

CYRANo DE BERGERAC 
Produccións Librescena 
representa esta obra no 
Centro Multiusos A Xun
queira o Sábado 10. E ·no 
mesmo local podemos ver 
Po licia, o Sábado 1 7, ce
nificada por Ollomoltran· 
vía. · 

.Sad.a 
•MÚSICA 

CARLOS BARRETTO 
TRIO 
Contrabaixista e compÚsi
tor de estilo afro-america
no, o chamado neo-bop, 
anda a apresentar o álbum 
Silencios, composto por oito 
orixinais del mesmo e de 
Mário Delgado· (guitarra}, 
e José Salgueiro (bateria 
e percusóns), alén de un 
tema de Sergio Godinho, e 

·que marca o reencontro 
deste trio. Barretto conta 
entre os discos dos grupos 
que lidera vários premiados 
como Impressoes (Movie
play, 1994 }, Going Up 
( Challenge-Dargil, 1996), 
Suite da Terra (BAB-Dar
gil, 1998) e Olhar (Up Be
at, 1999}. Na Terraza Jazz 
para animamos o Venres 9 
ás 22:30 e ás 00 h. 

Convocatórias 
GRÁFICA . ÜALIZA DESDE LA GALICE 

As seccións de Cultura Galega no 
Exterior e de Ciéncia, T ecnolüxia 
e Sociedade do Consello da Cul
tura queren renderlle homenaxe a 
Abel Bouhier coa celebración 
deste congreso internacional. A 
figura de Bouhier, asi coma a sua 
obra van ser analisadas nos tres 
dias de congreso, do Mércores 14 
ao Venres 16, que abordará temas 
de agronomía, xeografia e demo
grafía, aplicados á Galiza e a ou
tras partes do mundo. As sesións 
celebrarán-se no Pazo de Raxoi de 
9:30 a 20 h. cunha cuota de ins
crición de 5.000 pta. ou 3.000 pa
ra parados ou estudantes. Máis in
formación: consello.cultura.gale
ga@xunta.es ou no telf. 981 569 
020 e fax 981 588 699. 

A fundación CEIC convoca a 
segunda edición dos cursos de 
Semana Santa, desta volta 'co tí
tulo de Evolución Gráfica, que se
rá un taller experimental dividi
do en 2 periodos, para o desen
volvimento das diversas técnicas 
gráficas na consecución du

0

nha 
estampa. Contará con grandes 
profisionais desta área coma Je
sús Núñez, que recib iu múltiples 
prémi'os intemacionais, ou coma 
Anne Heyvaert, licenciada pola 
Universidade de Paris, entre ou- . 
tros . As aulas serán impartidas 
do Luns 9 ao Sábad o 14 de 
Abril, con 36 horas lectivas, e a 
segunda parte será do Luns 16 ao 
Venres 20 con 20 h. lectivas . 
Pode-se solicitar roáis informa-

ción ou f~rmalizar a matrícula 
en: Centro Internacional da Es
tampa Contemporánea , r/ do 
Castro, 2, 15.300, Betanzos (A 
Coruña), ou en www.fundacion
ciec.com e no telf. 981 770 100. 

PRÉMIO Á. CUNQUEIRO 
DE TEXTOS TEA TRAIS . 
O IGAEM fixo pública a convo
catória para este ano, cuxo prazo 
de apresentación remata o 12 de 
Abril. Dotado con un millón de 
pesetas e a representación da 
obra, poderán optar textos tea
trais inéditos, non representados 

- nen premiados anteriormente e 
escritos en galego; o tema é libre, 
mais debe estar dentro do repre
sentábel no tocante a número de 
personaxes, espazo cénico, etc. Ó 

mesmo ocorre coa extensión: 
non debe sobrepasar os límites 
dunha representación normal. 
Os traballos teñen que ser-pre
sentados' baixo t(tulo e lema xun
to cun sobre fechado1 onde ta 
mén figuren título e lema, e no 
interior do que figurarán os da
dos persoais . A obra proporcio
nará-se por quintuplicado, en 
exemplares separados e ben en
cadernados, formato DIN A4, 
por unha só cara e mecanografa
dos a duplo espazo. Os traballos 
teñen que ser remitidos ao IGA
EM, Pavillón de Galiza, San Lá
zaro, 15. 703, Compostela, indi
cando no sobre: "Para a convoca
toria ao Premio de textos teatrais 
Álvaro Cunqueiro". Máis infor
mación no telf. 981 577 126.+ 

Santiago 
•CINEMA 

BERROBAMBÁN + 
JUAN P. ETCHEVERRY 
E un mozo compostelán que 
fai vídeos de animación en 
plastilina, alguns deles pro
xectados no Festival de ci
nema fantástico de Sitges. 
Coa sua presenza no Asteroi
de tratará-se de descubrir os 
segredos da animación, au
téntiea artesania de resulta
dos surprendentes. Ademais 
apresentará-se un vídeo a pé 
feíto para esta función . O 
Sábado 17 ás 16:30 na Nasa. 

• CONFERÉNCIAS 

MULLER E MIGRACIÓN 
Mesa redonda organizada 
polo Consello da Cultura 
Galega na que interviran 
Graciela Alba Burgos, Pilar 
Cagiao Vita. Sónia A. Casas 
Machado, Aurora Montes 
Sta. Olalla, Gloria Porto Pi
ñón e Beatriz Ruiz Fernán
dez, este Xoves 8 ás 12:30 h. 
na sede do Consello. . 

• EXPOSICIÓNS 

ACOROOSUL 
Fotografias de Xurxo Lo
bato que podernos ollar no 
Museu do Povo Galega. 

.]OSEBA FRANCO 
Ten unha rnostra de pintu
ra na galería José Lorenzo, 
que podemos visitar até o 
Luns 19. 

Os OUTROS BAIRROS ... 
unha visión a través das suas 
mulleres é unha mostra foto
grafica sobre as ruas de pros
titución do país vistas pola8 
protagonistas. Organ izado 
polo Centro de Día para 
Mulleres Alecrin, o Conce
llo e Caixa Galicia, podere
mos contemglala na Aula 
de Cultura da Carreira do 
Conde, até o 31 deste mes. 

RAFAEL MASIÁ 
Ten unha mostra pictórica 
até o 23 de Marzo, na gale
ría P~ Pintos . 

DúBIDAS 
É o tíulo baixo o cal se apre
senta a obra pictórica de 
Cristina Durán, até o Luns 
12 na Galeria Espazo 48 . 

PEDROMUIÑO 
Este recoñecido surrealista 
galego mostra unha trinte
na de obras, recentes e de 
grande formato, na Furnla
ción E. GraneU. 

WoMEN· ARE BEAlJTIFUL 
Mostra fotográfica, adicada á 
beleza das mulleres, do ne
oiorqu ino Garry Wino• 
grand que pcxlemos contem
plar no Salón Artesonado de 
Fonseca até o 14 de Marzo. 

]OSEBA FRANCO 
Colga as suas últimas pintu
ras na galería Josef Lorenzo. 

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

etápas históricas desta cul
tura milenária, unha das · 
máis ricas e refinadas da 
humanidade, a tra vés de 
máis de duascentas obras. 

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

S TEPHAN BALKENHOL 
É un dos escultores contem
poráneos que suscitou o de
bate arredor da figuración e a 
sua integración nas correntes 
artísticas. A mostra, que se 
encontra no CGAC até o 15 
de Abril, é a primeira retro>
pectiva adicada á sua obra no 
Estado e conta con 74 escul
turas e relevos, 100 fotogra
fias e 90 debuxos, destacando 
a presenza de pezas inéditas 
concebidas para esta exposi
ción, que reflexan a traxectó
ria seguida polo artista desde 
primeiros dos oitenta. 

• LEITURAS 

NENHUM 0LHAR 
Apresentación deste ro
mance de José Luís Peixo
to, xove escritor portugués 
pertencente á xeración na
da despois do 25 de Abril, 
n¡i Faculdade de Filoloxiá 
este Xoves 8 ás 18:30 na 
que moderará o debate Ya· 
ra Frateschi Vieira. 

gar a literatura , en especial 
o xénero do conto, á te r· ' 
ce ira idade. Este Xoves 8 
Alfredo Conde ás 20 h. e 
o vindeiro Xoves 15, Mari· 
lar Aleixandre, á mesma 
hora na Aula Sócio-Cultu
ral de Caixa GaUcia. 

•MÚSICA 

Os REPINALOOS 
É dicer Álex Branco e Daniel 
S is to, que crian un novo 
mundo no que o eclecticismo 
e a inovación son as gu ias 
que moven os dedos sobre as 
c;:ordas das guitarras. Este Xo
ves 8 a partir das 23 h. no ca
f é-anefacto Burbur (Algália 
de Abaixo 21) de balde. 

ANAPuOOR 
&]AYI ABRAIRA 
C oncert o que atravesa os 
máis dispares estilos, desde o 
tango ao blues, pasando po
la copla, bolero, jazz ... o Sá
bado 10 ás 16:30 na Nasa. 

S HOST AKOVICH 
ENSEMBLE 
Dentro do ciclo O cuartero 
na história da música pode
remos escoitar como éste 
interpreta obras de 
Brah ms, Dvorak e Borodin, 
o Martes 13 ás 21 h. no 
Auditório da Universidade. 

REAL FILHARMONlA 
DE Ü ALIZA 
Dirixida por Antoni Ros 
Marbá , e acompañada po-

las sopranos Irene Theo
rin e Amanda Roocroft; 
a mezosoprano Diana 
Montague; o ten or Do· 
nald Kaash; e o Coro da 
Comunidade de Madrid, 
poderemos escoita-la o 
Mércores 14 ás 21 h., no 
Auditório de Galiz¡:i. O prezo 
da entrada é de 2.000 pta. 

•TEATRO 

FEIRA DE ÜALIZA 
Até o Sábado 10, organizada 
polo IGAEM, e na que po
deremos asistir a numero.sas 
cenificacións na Aula de 
Cultura, Principal, Sant Yago, 
Salón rearro, Galán, Nasa ou 
na Praza da Quintana. Parti
cipan as compañías Al Suro
est, Balea Branca, Casaham
let, Companhia de Teatro 
de Braga, Espello Cóncavo, 
La Tirita de Teatro, Mani
vela & Galería, Mohicania 
S.L., Ollomoltranvia, Os 
Quinquilláns, Pífano Teatro, 
Pilar Pereira, Produccións 
Librescena, Sarabela Ttea
tro, Talía Teatro, Teatro da 
Lúa, Teatro del Norte, Tea
tro do Aquí, Teatro do 
Atlántico, Teatro do Mor· 
cego, Teatro do Noroeste, 
Teatro Galileo, Títeteres 
Cachirulo, TCteres Trompi
callo e Uvegá Teatro. 

NDC 
Proposta de Berrobambán, 
na que o grupo fai un es
pectáculo a partir de textos 

Danza. e Música Clásica MAURO TRASTOY 
Ten unha mostra pictórica 
baixo o título El sitio de mi re
creo, na galeria Paloma Pintos. 

MüRRESTE·ME 
Apresentación desi a obra 
de José Luís Peixoto que 
acaba de ser editada por Te
mas e Debates de Lisboa, coa 
presenza do autor, a cargo 
de Carlos Quiroga, poeta e 
profesor da Faculdade de Fí
loloxia, no restaurante Re
pública (R. Argentina 5 ), 
este Xoves 8 ás 20 h. 

O Ballet de San Petesburgo, un 
dos máis importantes do mundo, 
que levará ao cenário a coreografia 
de T chaicovsky O Lago dos Cis
nes, o Sábado 10 no Pazo da Cultu
ra de PONTEVEDRA; e o Venres 
9 en LUGO no Gustavo Freire coa 
coreografía de A Bela Dormente. 
Por outra banda, a Mozar teu m 

Orchester Salzburg, da que a viu
va de Mozart foi unha das princi
pais artífices da fundación, dirixida 
por Hubert Soudant, poderemos 
escoitá-la o 11.artes 13 en VIGO 
no C .C . Caixanova; o Mércores 14 
no Cfrculo das Artes de LUGO; e o 
Xoves 15 no Pazo da Cultura de 
PONTEVEDRA. + 

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
tura ar t ística da cerámica 
chinesa e ilustra grand~s 

. CONTOS 
PARA A MEMÓRIA 
Ciclo que pretende ache-

Aponte• 
Inéditos 
do coñecido 
debuxonte 
golego 
Federico 
Riba1 
pódense 
contemplar 
na galena 
~ 
vigueso. 
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extraídos de Notas de Coci
na, de Rodrigo García, co 
que pretenden experimen
tar novas formas de cara a 
un teatro máis conceptual 
e visual, concedendo 
maior releváncia ao movi
mento e á criac ión de ima
xes en cena, sen esquecer o 
protagonismo do texto. 
Desde o Mércores 14 até o 
Venres 16 na Nasa. 

VII FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
UNIYERSIT ARIO 
Entre o Martes 13 e o Sá
bado 1 7 ás ÍO h., pode re
mos asis tir a este encon
tro, necesário, por dar-se 
nel diferentes maneiras de 
ver e de facer teatro que 
posibilitan enriquecer o 
panorama cénico universi
tário e, por que non, o 
profisional. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

SOLEDAD PITE 
Reune as suas últimas pin
turas, baixo o título de A5 
cares da concoma, na galeria 
Trisquel e Med.Ülio até o 24 
de Marzo. De coidado de
buxo e cromatismo conte
nido, a sua obra ten un 
sentido intimista e poético. 

SARA l. YELASCO 
A uas pinturas e tán ex
po ta · na Área panorámica 
até o ábado 1 O de Marzo. 
Mesmo cenário e dia de re
mate para a mo tra de ma
queta de Martín Álvarez 
Requejo. 

Valdoviño 
• EXPOSICIÓNS 

d 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 

ro 

Lámina de debuxos do ilus
tre nacionali ta, poden ser 
v istas na Casa do Escudo. 

·Vigo 
llCINEMA 

AMORES QUE MATAN 
Ciclo organ izado po la 
Concellaria da Muller en 
colaboración co cine-clube 
Lu~iere, con motivo do 8 · 
de Marzo, 1que comezou o 
pasado Luns 5 pero que 
ainda estamos a tempo de 
ollar, este Xoves 8, Baixo 
sospeita, na que o prota-

; ' gonista é acusado de viola
ción, asas inato e pederas
tia; ou A sombra da dú· 
bida, sobre unha nena de 
once anos que vive ame
drentada polo pai, a quen 
acusa de abuso sexual, o 
Veme; 9. As 20:30 h . no 
Auditório Municipal con en
trada de balde. 

• EXPOSICIÓNS 

DANIEL BUETII 
Na galería Ad Hoc (Gar
cía Barbón, 71) , até finais 
de mes, mostra <leste artis-
ta con obras que parten de 
imaxes tomadas de revis
tas de moda e de publici
dade ás que incorpora tex
tos, focos de luces que po
tencian a expresividade, -
criando fermosas caixas de 
luz tratando de sobrepasar 
as barreiras da beleza con
vencional. 

APoLINAR BoLAÑO 
A galería Visual Labora aco
lle, até o 29 de Marzo, a obra 
pictórica <leste pontevedrés. 

MULLERES 
Esta mostra permanecerá 
aberta até o Venres 23 na 
sala de exposicións da Casa 
Galega da Cultura. 

A.NróN ABREU BASTOS 
Sendo adolescente emigrou 
á Arxentina na postguerra; 
aproximouse ao expresionis
mo e as correntes que impe
raban en Buenos Aires, can
do esta era Europa sen dei
xar de ser América; leu, dia
logou, coñeceu xentes ... ; 
meteuno todo no seu armá
rio: formas, colores, sons, 
versos ... porque na sua pin
tura hai armonías case tanto 
coma pinceladas. Na galería 
Ve/ázquez (López de Neira 
50) até o 22 <leste mes. 

II EXIBlClÓN 
FLOTANTE DE LIBROS 
Esta orixinal mostra, que é a 
máis grande do mundo, po
derá er visitada no peirao 
de trasatlánticos a bordo do 
Logos Il até o Martes 20. 

FEDERI O RIBAS, 
APONTE INÉDITOS 
Mo tra de debuxos inéditos 
<leste coñecido deseñador 
galego, prepondentate nas 
décadas anteriore ao le 
vantamento militar do 36, 
na galería Sargadelos. 

ANTÓNIO FEIJÓ 
Ternos unha mostra das 
ua pinturas na sala de ex

pÜsicións do R. C. Náutico . 

ANTÓNlO HEREDERO 
No f..ero Clube poderemos 
ver as suas pinturas. 

CARTACES DE ENffiOIJX) 
Poderm·os ollar as obras 

· presentadas a este certame, 
na Sala dos Peiraos, até o 
11 de Marzo. 

SERGI AGUILAR 
Estct barcelonés ten unha · 
mostra de escu ltura na ga- . 
ler ia VGO onde podere
mos contemplala até o 23 
de Marzo. Procedente do 
deseño e fabricac ión de al
faias, a partir de 1972 ad(
case plenamente á escultu
ra utiliza ndo preferente
mente bronce, latón, hor
mip n e aceiro. Parte do 
debuxo, ao que concede 
gran9e importáncia, e pó
dese encadrar dentro do 
purismo xeométrico e mi
nimalista. 

Anúncios de balde 
• Se quigeres participar na campanha 
contra as novas matriculas impostas 
polo Govemo espanhol solicita no ap
do. 2.134 de Compostela o autocolante 
GZ para colocar em cima do E ou ao la
do das matrículas velhas (deves mandar 
150 pta. em selos por unidade). Podes 
tambén colaborar economicamente com 
o fundo de resistencia da Plataforma Ci
dadá Galeguiza a tua Matrícula para su
fragar as multas depositando a quantia 
que considerares portuna no número de 
conta 2091/0316/91/3000206989 Caixa 
Galiza 

• Busco compañeiro/a de viaxes pa
ra facer o Transiberiano (Moscova
Ulan Bator-Beigin) o próximo verao. 
Tamén agradecería consellos e infor
mación de alguén que xa o fixera T eño 
36 anos. Interesados contactar no en
derezo electrónico: Danpress@ozu.es 

• Vende-se piso en Alacant (zona 
centro) , impecábel de 100 m2 con 4 
cuartos, 2 baños completos, salón
comedor, terraza e trasteiro, por 24 
millóns negociábeis. Máis informa-. 
ción no telf. 686 753 105 ás noites. 

• Venden-se porcos alimentados 
na casa (Melide) . Telf.: 981 505 972-/ 
636 270 817. 

• Vende-se temário orixlnal opo.si
cións Educación Secundária-Tec
noloxia 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 informa
ción, opinión e debate, comprometida 
co país. Información sobre conflitos, opi
nións 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 Edicións, Apdo. dos 
correios 6123-36200, Vigo. 

• Vendo libros cun 40% de des
. conto sobre prezo en librarias. Pede 

o listado a librosvarios@mixmail.com. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista de Ponte Vedra vem de 
reeditar ums iskeiros co lema inde
pendéncia, em várias cores (bran
ca , verde e negro). Para consegui
los só tes que mandar-nos 5 selos de 

VI BIENAL 
.INTERNACIONAL 
DE GRAVADO 
Cunha amplísima re
presentación de autores 
tanto do país como do 
resto do mundo, até o 
25 de Marzo no CC 
Caixanova. 

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

DIÁLOGOS 

40 pta. ao apdo. dos correios 561-
36080 Ponte Vedra. 

• Vendo nave industrial en Rianxo. 
Céntrica localización, urbanizabél, 
190 m•. Razón. no telf. 981 866 487. 

• Matrimónio de emigrantes retor
nados oferece-se para traballar no 
sector da hostelaria, con ampla ex
periéncia na xestión de hoteis e refe
réncias comerciais e laborais com
probábeis. Telf. 659 289 658, pregun
tar por Laura ou Noberto. 

• O Clube de Jazz Ardora do Morra
zo desexa contactar con músicos e 
grupos que se adiquen a esta música 
e que estén interesados en participar 
na sua programación. Poden deixar os 
seus dados en jazzardora@terra.es 
ou no telf. 986 305 498. 

• Persoa con ampla experiéncia no 
sector da hostelaria, oferece-se para 
traballar como "parrilleiro". Pregun
tar por. Noberto no telf. 986 203 092. 

• Oferécese traballo a directores e 
monitores de t~mpo de lecer (todas 
as especialidades). Enviar currículo a 
webmaster@galicia_rural.com ou cha
mar ao telf. 607 551 612 perguntando 
por Jorge González. -

• Vende-se terreo de 1.800 metros 
cadrados no concello de Crecente. 
Telf. 9~6 666 202. 

• Oferece-se para traballar. como 
comercial ou dependenta, con · am
pla experiéncia, preguntar por· Laura 
no telf. 659 289 658. 

; .. -
• Vendo 24 lancetas de Tel~fOnica. 
Chamar ao 653 639 060, ou ·ao 986. 
380 046. Preguntar por Bentor.ey. 

• Semente, tenda ecolóxica: ali 
mentación cultivo biolóxico, nutrición 
infantil, macrobiótica, cosmética natu
ral, asesoramento dietético. Rua do 
Mercado 12, baixo (perto da Praza de 
España), A coruña. Telf. 981 211 839. 

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

• Desexo receber testemuños da 
emigración coas seguintes caracte
rf sticas: Mocidade que voltou re
centemente á Galiza, descendentes 

lDEARIUM 

de emigrantes que quixeron voltar, 
persoas nadas tora da Galiza que ho
xe viven no país ou que ainda viven 
tora e anceian estabelecer-se aqui. 
Nomeadamente interesa-me coñecer 
a sua visión sobre a sociedade gale
ga actual, realidade política e opi
nións, aportacións da emigración e 
de que xeito chegaron a sentir/asumir 
a sua pertenza ao povo galego. Apar
tado 134, 27880- Burela (Galiza). 

• Sul-americano, 41 anos, estudan
te de língua e cultura galegas na 
UNB, gostaria corresponder-se con 
rapazes galegos, portugueses e brasi
leiros, para intercámbio de livros sobre 
a língua galega e portuguesa, cartóni:¡ 
postais, cds de música, amizade, etc ... 
Jaime Burgés de Siquiera, Riera San 
Miguel 47- Pral.2ª E-08006.Barcelona. 
Telf9321841.91 . 

• Edición comemorativa co gallo 
do centenário de. Manoel António, 
do facsímile do manifesto "¡Máis 
Alá!" (1922), acompañado dun pe
queno caderno con estudo introdu
tório de 24 páxinas. Pode-se solici
tará A.C. Eira Vella, Apdo . 107, 
15300-Betanzos, acompañando 500 
pesetas en selos. Esta asociación 
tamén ven de editar o ·nº 1 O de A 
Xanela, revista cultural das Mari
ñas. Pide-o ao mesmo enderezo por 
100 pesetas en se los para gastos 
de envio. 

•As Mocidades Galeguistas (moci
dades do .PNG-PG) veñen· de editar 
autocolantes Gz .para automóbil 
con bandeira europea e medidas 
exactas para colar. por rfüa d.P es
pañol. Mandar 4 selos de 40 pta. ao 
apdo. 742 de Santiago ou ben ingre
sar 1.000 pta. na conta 2080-0075-
06-0040025454 enviando fotocópia 
do resgardo e receberás un pacote 
de 12 autocolantes . www.png 
pg.org/gz gz@png-pg.org 

• Compro gaita galega en bon es
tado, feita en granadillo, preferente
mente da casa Seivane. Xacinto Ro
berto. A Coruña. Telf. 607 421 446. 

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

• Diplomadas, licenciadas impar
tem classes particulares em Santia
go . De Primária, ESO, BUP, COU, 
Universidade Filologia Hispánica. 
Telf: 670 862,215.+ 

É o título que reciben 
o conxunto de obras 
de GuÜlermo Pe· 
drosa que podemos 
ollar na Casa da Cut
tura. 

Guimaraes 
FESTIVAL DE MúSICA 
E TEATRO 

Vil alba 
• EXPOSICIÓN 

MúSICAPARA VER 
Mostra que podemos 
visitar no Auditórid 
Municipal Carme Es
tévez, p.atroci.nada pa
la Fundación Caixa 
Galicia . . , 

É .unha nova sección, 
dentro da ·programación 
da fundación Laxeiro, qµe 
proporá divers os encon
tros nos que a obra de 
dous artistas xerará un diá
logo a partires da .convi
véncia no mesmo esp,azo. 
Nesta ocasión, até o 15 de 
Abril, son os escultores 
Ángel Garraza e Miguel 
Vázquez os eleitos. Na 
sala B da fi,mdación onde a 
escultura cerámica será a 

•TEATRO , , Barcelon.a 

Está organizado pola Cáma
ra Municipal desta vila por
tuguesa . e todos os espectá
culos son con estrada libre, 
se ben hai que retirar o 
"bilhete" a partir das 20 h. 
no local onde se. realice. 
Para o Venres 9 hai pensa
da unha función "de teatro 
con Delirios dell' Arte pala 
compañia Teatro . Meridio
nal, ás 21:30 no Auditório 
da Univeisidade. O Sábado 
10 ternos música da man de 
Rodrigo.Leao. Máis inforrna
c-ión no telf. 25.3 421 200 ou 
no correo el€Ctróni~ cmg.cul
rura@mail.mlepac.p~. • 

, pro,tagonista .. 

ANTÓN PULIDO 
"1980-2000" 
Retrospectiva da sua obra 
durante a última década, na 
planta baixa da Casa das 
Artes até o 11 de Marzo. 

•MÚSICA 

SPEEDBALL BABY 
Grupo neoi.orquino que, 
xunto con The Horrors, 
dan uri concerto este Xoves 
8 ás 00 h . na Iguana Clube. 

A CACATUA VERDE 
Obra de Arthur Schintze
ler _que s~i:.á levada ás tá-

. boas do.éC Caixanova po
lo CDG desde o V emes 9 
até o Domingo 11. ' -

. B DE BREVE 
- Esta represen.ración de 

Ksilocos teatro non ten 
de breve máis que as . n;ti
nutax~s dos éontos que. ~ 
compoñen, que son reta
llos cotiás da vida. Dirixi
dos por Nacho OterQ0 es
tarán o Sábado 10 ás 21 h. 
na asoc iación vic iñal da 
Salgue_ira 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

CARME SEVILLANO 
Os seus óleos podemos 
contempla-los na sala Di
gamel até o Venres 9. 

• CONFERÉNCIAS . " · i 
,~ . 7 ~ • 

NORMALIZACIÓN 
. LlNGÜÍSTICA 

EN CATALUNYA ... 
Lluis Jou, Director Xeral 
de Política Lingüística na 
Generali~at, fará un infor
me sobre a sua panorámi
ca xeral, mentres que Joán 
Guarcli'a i Grau, xefe do 

·servizo de normalización 
lingüística da UGT, fará-o 
sobre o uso do catalán no 
mundo do traballo. "O 
Venres 9 no centro Pati 
Llimona ás 20 h., organiza
do polo BNG. 

Xinzo da Límia 
• EXPOSICIÓNS 

·NARCISO CORRAL 
Apresenta as suas Pinturas 
sobre o Entroido no café Ru.di. 

. ¡ 
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Antón Abreu 
Bastos 
mostra a 
sua pintura 
na galeria 
Velázquez 
de VIGO. 
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·• Quen leme á cidade dos morfos? 
Os cemitérios, considerados espazos-'macabros' 

mália seren verdadeiros arquivos históricos 
* A. ESTtVEZ 

"Cada povo ten duas cidades, a da vida brillante e luminosa, e a 
vida do siléncio irreversíbel da eternidade". A poeta Mª Do Carme 
Kruckenberg via asi a convivéncia entre a cidade dos vivos e a ·ci
dade dos martas con motivo do centenário· do cemitério vigués 
de Pereiró. Sen embargo, o achegamento dos vivo.s aos cemité-

• rios limitase ás visitas familiares e aos Dias de Defuntos. As cida
des dos mortos, rebordantes de histórias, continuan a aparecer 
como recintos escuras e lacrimóxenos. Quen teme aos mortos? 

Sabedores de que as lápidas 
agachan moita história, non son 
poucos os docentes aos ql!e-se -
lle pasou po"la caQ.ez..a-irrc1úir co-. 
mo actividade aiaáctica un rotei-

.r.:-ro polos cemÍférios urbanos. Isa
bel Gavián elaborou un percorri
do polo vigués de Pereiró, un 
dos máis abraiantes do país. O 
seu roteiro, auspiciado pola Aso
ciación Sócio-Pedagóxica Gale
ga, detíase nos rriortos ilustres, 
nos mausoleus modernistás, no 
xardin inglés. "Foi un fracaso. A 

11'1 moitos mestres parécelles ma
cabro levar aos escolares ao ce
mitério. Non hbubo demanda asi 

""-oque non se re~etiu", conta. 

En París, no cemitério de Mont
parnasse os cadaleitos de Julio 
Cortázar e os de Sartre e Beau
voir son atractivo de abondo pa
ra que o recinto semelle máis un 
paseo axardinado, que un mero 
container de cadáveres. Na en
trada repártase unha guia eficaz 
na qúe xa aparecen ·marcadas 

dolar entrar no cemitério Colon, · 
inmensa extensión de terreo on
de a mestizax:e:faise patente nas 
lápidas. Lóxiás masónicq.s, revo
lucionários significados e moreas 
de galegas, agrupados por so
ciedades, descansan nesta te
rra. En ~álaga, máis perto, o ca
daleito da escritora Jane Bowles 
fixo posíbel que o cemiterio fose 
respeitado polo concello. 

Cidades superpovoadas 

Nese anaco de terra · ourensá 
xacen Eduardo Blanco Amor, 
Vicente Risco, Otero Pedrayo, 
Xose Ramón Fernández Oxea 
"Ben Cho Sei" -co seu epitáfio 
"estarei ·aqui até que os edis do 
concello queiran"-, Valentin La
mas Carvajal e, agora, Valente. 

· San Francisco acolle tamén ao 
criador do trampitán, Don Juan 
de la Coba, aquel que deixou 
dito "un home menos, un cadá
ver máis, que lle importa ao 
rriundo". 

Cando Pereiró, en Vigo, cumpriu 
cen anos, no ano 1998, o conce
llo celebrouno cunha publicación 
na que desmiuzaba a dimensión 
histórica deste anaco da terrq. 
Esta imensa cidade dos mortos 
ten moitas histórias que contar. 
A necrópole está superpovoada' 
e _conta con obras funerárias de 
arquitectos como Jenaro de la 
Fuente ou Gómez Román. Es
cultores como Asorei encarregá
ronse do monumento que o fotó
grafo e cineasta José Gil adicou 
ás suas fillas, mortas moi novas 
polo mal branca. "Maruja, Rosita, 
Pepita: erais como tres rosales 
donde florecian tres únicas rosas 
de nuestra ilusión, que erais vo
sotras", reza o epitáfio. 

O teito é o ceo 

monumento que recebe contí
nuas homenaxes, e dos mortos 
da Guerra do 36, coa sua lápida 
comun. Esta enciclopédia de lá
pidas tamén reune ao cineasta 
Cesáreo González, promotor da
quela Cifesa que se encarrega
ba oas películas das folclóricas, 
de Urbano Lugris, o pintor da 
Coruña que pasou os últimos 
anos en Vigo, ou o de Ricardo 
Mella, que fara topógrafo do con
cello e ideólogo do anarquismo e 
cuxo enterro lémbrase como dos 
máis concurridos. A estas alturas 

·de inventário, non fai falla ser ne-
crófilo para desexar un paseo 
pola cidade dos mortos. 

A demanda de nichos achéga
se á de vivitndas nun país ·en
vellecido. E, en Fisterra, cando 
precisaron un cemitério chama-
ron ao arquitecto César Portela 
para qae o imaxinara. "Un ce- · 
mitério no que os seus muros 
son o outeiro, a montaña, o rio, 
e o mar, e onde o teito é O'ceo". 
Asi describe o arquitecto a sua 
obra, na que mortos e vivos go
zan dunhas espléndidas vistas 
ao mar. Portela quixo facer un 
espazo libre, ao que se accede 
através dunha vereda e que 
non teña valados que separen 
aos que ali residen dos que ve
ñen a visitalos. Este cemitério 
mariñeiro, non quer ser un lu-

. gar de culto aos mortos; senón 

Séculas 

XOSÉ A. GACIÑO 

Os avances tecnolóxicos 
sucédense cada vez con 
máis rapidez e con 

máis resonáncia, pero, en rea
lidade, case coa mesma inci
déncia social. Atendendo ás 
expectativas que debuxaban os 
meios de comunicación, nos 
seus números ou programas es
peciais de fin de milénio ( ao 
final do 1999 ou do 2000, ou 
de ambos, segundo os critérios 
ou os intereses de cada meio), 
estamos a punto de chegar a 
vivir 120 anos coa saude a e
gurada pola investigación xe
nética e con todas as comodi
dades facilitadas palas novas 
tecnoloxias a partir da todopo
derosa informática. 

A realidade é que todo ese fu
turo esplendoroso, máis ou 
menos inmediato, está reser
vado a unha minoria da povo
ación mundial, porque o con
trol deses avances está nas 
mesmas mans que controlan a 
situación actual da economia 
(de mercado, por suposto) e 
non hai nengun indício de que 
esas mans ceñan íntencións de 
modificar (máis ben todo o 
contrário) a sua vontade e pe
c uladora de benefícios a ul
tranza e sen límites (o límite 
quedan sempre para o salá
rios). Nen sequer ese empate 
entre iniciativa pública e pri
vada na investigación do xe
noma deixa moitas posibilida
des á esperanza, porque ·a apli
cación <lesas investigacións 
básicas, en definitiva, vai estar 
a cargo das grandes indústrias 
farmacéutica , e as que e re
sisten, por exemplo, a rebaixar 
os seus gañas cos carísimos fár
macos contra o sida e litigan 
cos govemos que, como o su
dafricano, queren producir 
eses fármacos como xenér · c 
para poder facer fronte, ec n6-
micamente1 a unha enfermida
de que e tá arra ando tod un 
continente. 

A realidade é que, mentre 
ricos d mund comezan xa a 
disfrutar das grandes po ibilida
des do século XXI, grande 
sas de pobres X.entes en t o 
planeta non aben ainda s 
derán saír do século XIX.• 

V oLVER AO REGO 

Asombrosa a confrater
nidade de Fraga e Pa
co Vázquez en Ma

drid. O presidente do PP pou
co menos que dá por liquida
do o PP na Coruña, ao reco
ñecer en público que "mellor 
alcalde que Paco Vázquez im
posíbel". Ou se lle foi a man 
no xabrón ou é que deixa en
trever un noivado con futuro 
éomun.+ 

, as tumbas que todos os visitan
tes percuran. A de Jim Morrison, 
tamén en París, recebe milleiros 
~de visitqs anuais. Noutro lado do 
océano, na Habana, custa un 

No ano 1997 un grupo de per
soas vencelladas"a Ourense, 
entre as que se atopaba o fina
do Xose Anxel Valente, lanza
ron un ha campaña _para que 
San Francisco, o vello e magní
fico cemitério da cidade, fara 
declarado Ben de Interese Cul
tural. Temian que, _en tempc;>s 
de especulación urbanística, 
nen os mortos estarian a salvo 
das excavadoras. Elvira, . a filla 
de Florentino López Cuevillas, 
defende o cemitério como mos
tra. de história, cultura e patri
mónio. Valente, que tiña ao seu 
fillo ali soterrado, ameazou con . 
non deixar o seu legado en Ga-. 
liza se se rnovia o cemitério. 

Dicia Pablos, cronista vigués, 
que "non hai arquivo máis- con
movedor; máis emotivo da histó
ria dunha cidade que o seu ce
mitério". Un arquivo que fala de 
Concepción Areal, ao redor dun 

un lugar máis, integrado, en 
contacto co mar. Para que as 
duas cidades convivan, como 
recitaba Kruckenberg, "no so,..-~ 1~ 
sego do respeito". + · . (n'~ . ' :. .___ ___________ __. 
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