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David Otero
. A vida de Eladio Rodríguez Gonzáléz
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.
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O Deportivo
abre camiños en Europa
~~~~~18
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Aznar, ese rapaz de Valladolid
un ano despois
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As casualidades das pestes
informativas
O gripo (febre aftosa) non é nengunha novidade. A nasa cabana
conviviu con ela desde sernpre e foi a vacina quen a erradicou. O
cornércio mundial, moito rnáis activo, extende as enferrnidades co,
rno ·nunc.a antes sucedera, pero o medo situario en que a epizootia
(andácio nos anima is) entra desde Europa, cando en Marrocos é en,
dérnica ainda. O que é novidoso é a alarma que está a criar, rnália a
non ser perxudicial para a saude humana. Corno novidoso tarnén é
o alarmismo dos rneios de comunicación, rnoi mirados á hora de
perxudicar a calquer empresa e tan distraídos á hora de culpabilizar
aos gandeiros e labregos. Se analisarnos as medidas que tornan as au,
toridades españolas e galegas darérnonos canta a quen benefícia a
actual situación e a quen perxudica. Benefícia á agricultura indus,
trial que,· nas.horas de alarmante descenso de demanda, pode mover
ó seu gando e lev'alo aos rnatadoiros. Perxudica á agricultura tradi, ..
cional, que olla imobilizada a sua º(:abana e redueidos os prezos sen
axudas oficiais. Centos de explotacións familiares desaparecerán. As
pestes poden ser casuais, as campañas informativas non. •
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Sectores do PP
estarian dispostos a
sacrificar a Fraga para
_non perder o governo
(Páx. 5)

Os gandeiros
mobilizaranse o 7 de
Abril a nivel nacional
(Páx. 12)

Víctor Omgbá, a primeira
·istória dun e~igrante
.africano na Galiza.(Páx. 34)
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Cursos contra olume, traxes térmicos ebarcos de ~poio mmelorarian a
seguridade dos pesqueiros
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moi difícil evitar un naufráxio, o
mar é moi falso: nunca sabes como van vir as causas. O mesmo
vén unha brisa de forza sete ou
oito (vento de 56 quilómetros por
hora ou de 68 na escala de Beaufort), sen que haxa moita mar
como vén un Noroeste de tres ou
catro (20 ou 32 quilómetros por
hora) que levanta unhas ondas
de sete ou oito metros", explica
Xesus Adrover Lomba, o patrón
de costa do Rúsia, un pesqueiro
de 27 metros con base na Guarda que andaba ao· peixe espada
e naufragou o 15 de Xaneiro, por
tora das illas da Madeira.
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"Cando vén unha mar de sete ou
oito metros non podes voltar a terra porque estás a seis ou sete
dias -engade o costa do Rúsia-,
tes que deixar o barco á capa
[aproado ao vento ou ao pairo,
como mellor .veña] e agardar a
que pase; nestoutra maré, en
• Decembro, estivemos catro dias
así, agardando a amainar. Con
esa mar non paga a pena botar o
aparello, podes coller moito peixe, pero marcha moito para fara".:

Xesus Adrover
Lomba sabe moito
de naufráxios. É a
segunda vez que
o barco no que navega vai a pique.
Noutra ocasión
máis foi rescatado
do mar, despois
que un cabo o
arrastrase. "Medo?, por suposto
que pasas medo;
cando cain tiña
tantos nérvios que
non sabia que facer, e iso que sabia nadar. Nos
naufráxios que tiven, co Rúsia pasei máis medo porque foi por. un
fogo a bordo. Co lume non ves e
non sabes que pode pasar, mesmo podi.an queimarse as balsas e
que fas sen balsas?"
"Neses casos -engade-, claro
que tes medo, pero tes que facer como que non tes; é pola tripulación, para que os rapaces
se sintan seguros".

1

0

traxe
de supervivéncia
é algo moi necesário
porqu~ permite
aguantar seis
ou oito horas
no mar a dous graos"

auga, queda lastrado e non se
move. Se está
máis escorado é
perigoso, porque
as antenas poden cair sobre as
balsas e rachalas; foi o que lle
pasou ao Fátima".

O Fátima era un
barco da Guarda
que naufragou
poucos días antes que o Rúsia
a 165 millas ao
Oeste de Lisboa.
Mentres que no
Rúsia salvouse toda a tripulación, no Fátima desapareceron
seis mariñeiros; salváronse catro e recuperouse un cadáver.
Máis recentemente, o Hansa
foi o terceiro naufráxio deste
inverno.Catre mercantes máis
perdéronse nas proximidad~s
das costas galegas: dous na
Canle da Manga, outro que

Xesus· Pérez,
armador do Rúsia.

O primeiró naufráxio de Xesus
Adrover foi nun pantocazo, ~ (un
golpe de mar sobre o pantoque,
a parte plana do barco que foroma o fondo coa quilla), cando o
barco pega un tumbo en seco
sobre o seo dunha onda. "Aí tivemos tempo porque estaba direiti ño, escoitamos a- rotura e
unha vez que fallan as bombas
de achique e vai enchéndose de

Pas~

á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

partiu pola metade e un cuarto
que chegou escorado a Vigo
despois dun corrimento da carga que obrigou ao rescate da
tripulación. O balanza complétase con vários naufráxios de
pequenos barcos costeiros.
"No noso salvamento houbo de
todo un pouco -explica o costa
do Rúsia-, os [do Centro de
Salvamento] de Tarifa foron os
mellares, os de Las Palmas
bastante ben , pero os de Madrid amarraban moito para coo rde n ar porque en Tarifa hai
xente que andou no mar e en
Madrid non; ali a xente non sabe o que é o mar, non sabe
que pasa cando os homes botan várias horas nas balsas ...
Na Galiza a cousa creo que está ben".
Armadores no mar
O mercante turco Ferida foi o
primeiro que escoitou a chamada de socorro do Rúsia e puxo
proa á posición que dera o armador da embarcación, que ia
abordo . Foi tamén o Ferida
quen recolleu a toda a tripulación . Hoxe, con todos a salvo,
é o momento da reflexión . "As
medidas de seguridade abondan ; hai qu~ ter en canta que
aqui na Guarda o 80% dos armadores están no mar -canta
Xesus Adrover Lomba-. Nós
mesmos iamos cun barco novo, de cinco anos e non sabemos como plantou fago, ainda
que sospeitamos que foi por un
corto-circuíto no taller".
Paradoxicamente , o armador
do Rúsia non considera suficientes as medidas de seguridade. O arm8itfor, que se chama Xesus Pér'ez Aldrover -non
confundir con Xesus Adrover
Lomba, o pat ón de costa- ia
abordo do Rqsia no momento
do naufráxio ~ desempeñaba o
pasto de patrón de pesca. "Seguridade hai, pero facian falta
unhas poucas medidas máis e
a Administración tiña que
apoiar, porque a Administración axuda coas medidas que
son obrigatórias, pero coas outras non", láiase o pesca e armador do Rúsia. "Agora parez
que van obrigar a levar o traxe
de supervivéncia ese; é algo
moi necesário porque permite
aguantar seis ou cito horas no
mar a dous graos , pero tivo
que pasar o do Hansa para isto. Nós tiñamos medidas de
seguridade por riba do que é
obrigatório, pero non tiñamos
alarmas contra o fume porque
cando se construiu o barco non
eran obrigatórias, ainda que
agora si. Pero poñer esas alarmas costa diñeiro e quen paga
iso?"

Non existen nonnas que regulen as manobras perigosas no mar.

Os tripulantes
do Rúsia eren
que hai que
comparar a
seguridade na
frota coa que
ten unha grande frota pesqueira como é
o Xapón. "Nós
ternos boas
medidas se
comparamos
con Corea, por
exemplo", afirma o armador.
Para Xesus
Adrover, ademais é preciso
preparar
á
xente
para
"moverse polo
barco sen luces n' para actuar frente a calquer eventualidade. "Fanse uns cursiños que
imparten os sindicatos ou Seganosa -di o armador-. Están moi
ben, pero son en terra. Unha
vez ao ano habia que facer os
exercícios de home a auga, de
luma e contra-turne, de afundimento ... e facelos no barco próprio, ·no meio da ria, coa tripula-

IDos naufrax1os

(empresa galega
especializada en
cursos de seguridade), pero a resposta
foi: "Tes toda a razón, pero quen paga iso?". As Administración pásanse
a pelota unhas ás
outras. "A Unión Europea mira para outro lado; lego veñen
os naufráxios", denúncia o costa.

e 300.000 pesetas ao mes, a
xente prefire quedar na terra
porque non traballa Sábados e
Domingos; porque o mar é moi
sacrificado. Claro que hai mariñeiros bons, moitos, pero tamén hai xente que pasa de todo, que tes que andar detrás
dela para que cumpra as normas obrigatórias de hixiene, e
se non cumpren esas normas
como van cumprir as normas
de seguridade?", pergunta o
armadc;>r.

Xesus Adrover tamén tivo unha experiéncia que a piques
estivo de rematar
Xesus Adrover Lomba, ·
en naufráxio. "Unha
inundación. Ora a
patrón de costa do Rúsia
auga non é coma o
turne: mírase e pód"ese facer algo.
ción, porque estas práticas fanMergulleime e cortei un tubo a
se unha soa vez cando. o barco
pulmón. Sen embargo no Rúsia,
sae do estaleiro, pero lago a trise chegamos a ter un grupo de
pulación cámbia e non sabe corespiración autónoma teriamos
mo actuar, proba diso foi que
apagado o fogo".
cando o naso naufráxio quen fixemos todo tomos os que levaA falta de preparación xoga en
bamos tempo no barco". O arcontra da seguridade no ·mar.
mador propuxo esta posibilidade
"Ainda que un mariñeiro pode
gañar de média entre 250.000
a un responsábel de Seganosa

A falta de buques de apoio é outra das caréncias dalgunhas frotas. "Esa é outra", protesta o armador do Rúsia. "Os do bonito
teñen seis barcos de apoio para
catre meses e no Sul está o Esperanza do Mar. A nós cumpríanos dous buques de apoio; hai
que ter en canta que en Senegal pode haber infraestrutura de
terra e un helicóptero ou un
avión poden estar en un cuarto
de hora no sinistro: A nós, se
nos auxília un pesqueiro tarda
moitas horas, pero un buque de
apoio navega máis rápido e pode axudar tanto se é un naufráxio como se se trata dun ferido
a bordo", explica.•

r

•

que tiven, co· Rúsía
pasei máis medo
porque foi por un fogo
a bordo.
Ca lume non ves e non
sabes que pode pasar,
mesmo podian
queimarse as balsas e
que fas sen balsas?"

Martes de mariñeiros que se podian evitar
Martes de mariñeiros que se podian evitar, como dixo
no Parlamento de Estrasburgo Camilo Nogueira.
Podiamos evitalas? Sen dúbida. O avance tecnolóxico
permitiríanos hoxe ter barcos con frotabilidade de
reserva que estarian praticamente a salvo de
afundimento, mesmo nas piares circunstáncias de mar
e vento. Certas manobras de risco abordo poderian
ser automatizadas, como xa é normal neutros traballos
que se fan en terra.

Nos recursos de salvamento, debe exixirse unha maior
eficiéncia das lanchas de emerxéncia e dos sistemas
para lanzalas ao mar, problema resalto de a pouco,
por exemplo, nos petroleiros ou nos transportes de
tóxicos. A normativa alemá impón o traxe térmico para
cada tripulante que navegue por tora de 120 millas
(219 quilometros) de costa. Senda un recurso de
probada eficácia, aqui non é obrigatório. ·

En relación coa seguridade·da em aréación
quédannos ainda ben de mellaras por introducir:
rexistros estancos semellantes as caixas negras dos
avións nas que permanece ilustrativamente a mernória
de cada segundo previo a un accidente; o seguimento
do pesqueiro dende terra polo sistema de posición
global, xa aplicado nos grandes transportes marítimos.

A estes adiantos técnicos haberia que antepoñer a
observáncia da Lei de Prevención de Riscos Laborais,
que está en vigor dende hai cinco anos e non se
cumpre. No ano 1991, tamén ao pé dunha série de
desastres de mar coma os que agora se repeten, a
CIG-Mar reclamaba a aplicación do artigo 427 (hoxe
1
316) do Código Penal Español relativo ás

responsabilidades exixíbéis por imprudéncias, coma a
que obrigou a pagar 186 millóns aos armadores do
pesqueiro Is/amar 111 perdido en Fuerteventura.
Entre as responsabilidades públicas para a seguridade
no mar, é de intermitente reclamación e de plena
xustiza democrática que o rigor da inspección de
buques, que.poderia mellorar se se fixese ao regreso
do barco ou en alta mar e a eficácia e seriedade.
comprobábel da inspección de traballo.
Todas estas reformas e· aplicacións efectivas da iei
encarecerian o traballo no mar, obviamente, pero ·
nunca de seguro se deu mellar circunstáncia para
poder aplicar sobre o prezo do produto final en alza o
custe d~nha ~ellora de plena xustiza. •
ANOSA TERRA
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En dez anos morre~n 279 mariñeiros galegos
Nos dez últimos anos, morreron no mar 279 mariñeiros galegas. Esta cifra representa o
80% dos traballadores de todo
o Estado falecidos en acidente
· mentres tripulaban barcos de
pesca ou transporte.
Nun ano excepcional coma o
1998, no que se rexistraran 160
mortos nas frotas de pesca da
UE, o 17,5% correspondian a
Galiza. Os acidentes acorridos
abordo de barcos con bandeiras
de conveniéncia aumentan a
desmedida aportación do país á
estatística de mortos ou feridos
no exercício de actividades relacionadas coa pesca.
A OIT (Organización Internacional do Traballo) califica de
moi perigosa a profisión de mariñei ro, con 24.000 pescadores
mortos todos os anos no mundo. A estatística revela que na
UE un de cada sete pescadores sofre un acidente de trabalho por ano. Na Dinamarca, por
exemplo, a taxa de acidentes
mortais na pesca é 25 a 30 veces superior a dos traballado•res en terra.
Tendo en canta que o maior
número de martes no mar prodúcese por naufráxio, sindicatos e organizacións profisionais
de traballadores de mar denúncian que as condicións de seguridade nos barcos non teñen
aumentado na mesma medida
que neutros transportes. A tecnoloxia da construcción naval
do século XXI permitiría que un

barco que pesca en altura fose
praticamente imposíbel de
afundir.
Nengun paso se deu para facer
realidade esta opción teórica.
No entanto, a UE está a piques
de estabrecer a obriga de dobre
casco para os petroleiros.

X premio de teatro

rafae'

OESTE
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De menor custo seria a solución de reducir os acidentes
abordo mediante regulamentos
que excluan ou reduzan manobras perigosas. Pero os pasos
neste senso son lentos e escasos. Os e·xpertos en seguridade
sinalan que seria doado instalar
abordo unha caixa negra seme-

llante á dos avións, na que se
rexistrase o estado do mar o
tempo atmosférico e o governo
do barco.
Tanto a OIT como a UE admiten que as duras condicions de
traballo abordo dun pesqueiro
son unha das causas dos aci-

dentes . As causas principais
son as avarias nas máquinas
(33%), os naufráxios (9%) , o
afundamento (9%) e as colisións (7%). Con menor incidéncia están as vias de água (4%) ,
os incéndios e explosións (3%),
a escora (2%) e os fenómenos
meteorolóxicos (1 %). +

Camilo Nogueira propón
a instalación da Axéncia Europea'de
Seguridade Marítima nun porto galego
O representante do BNG no
Parlamento da UE Camilo
Nogueira solicitou á Comisaria de Transportes a ubicación da Axéncia Europea de
Seguridade Marítima nun
porto de Galiza.
A competencia da instalación
das Axencias Europeas corresponde aos Estados membros. As Axencias Europeas
son organismos comunitarios
descentralizados, distintos das
lnstitucións europeas, con persoalidade xurídica própria. Na
actualidade 12 axencias que
exercen distintas funcións.
A función da Axéncia de Seguridade é a de asistencia técnica lexislativa á Comunidade
en materia de seguridade marítima e adaptación á normativa marítima internacional ; recopilación, rexistro e evaluación de información técnica
nos ámbitos de seg uridade e
tráfico marítimos e contaminación mariña, intencionada ou
acidental; control da aplicación
das normas comunitarias de
seguridade marítima polos Estados membros e misións de
inspección e control desta aplicación; vixiláncia da navega-

O Partamento europeu ten debatido diversas propostas relativas á seguñdode no mar.

ción e o tráfico marítimo; investigación dos acidentes marítimos e asistencia aos Estados, actividades de formación;
asistencia técnica aos países
candidatos.
A comoción palas perdas humanas do Fátima e o Hansa
renovan a exixencia por parte
da dos sindicatos de que se
faga cumprir a Lei de Riscos
Laborais, en Vigor desde hai
cinco anos. A CIG-Mar reco-

menda pór en funcionamento
unha Inspección de Traballo
Esp ecífica para o mar e as
inspeccións reais en pesqueiros. En relacións cos cursos
de prevencio n, o sindicalista
da CIG-Mar Xosé Manuel Tobio propón cursos de 50 horas
con 20 delas específicas para
seguridade no mar. Os delegados de Prevención fórmanse no de hoxe en curaos de 30
horas, nengunha delas relacionadas co mar.+
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Sectores da direita estarian dispostos:
para continuar na Xunta
asacrificar ao actual presidente
.
'

.

O PP contempla a posibilidade
d~ perder o governo por primeira

·vez desde a·ch.egada de Fraga

.

Peden diñeiro en nome
da Guarda Civil
para 'presionar ao terrorismo'

5

Vários ávogados galegas están a recebar chamadas telefónicas "convidándoos" a dar diñeiro para un anuario
do refer·ido carpo "para presionar ao terrorismo". As
chamadas prodúcense desde o teléfono 914 763 802,
que ten como titular a José. Lúis García Aguilar Tablada, .
con enderezo na rua Batalla do Salado nº 29 de Madrid.
Dase a circunstáncia de que nalgunhas das chamadas
realizadas a Galiza, concretamente o 8 de Marzo, a persoa que chamaba talaba un perfecto galega, segundo
testemuñas que recolleron a chamada. Ao dia seguinte,
pastos en contacto co mesmo número, atendia outra
persoa que _'falaba perfecto español. Estas persoas
identificábanse nas suas chamadas como "membros da
Guarda CivW', utilizando nomes de avogados que aceitaron a axuda. Un dos ayogados que recibiu a chamada
foi Xosé Luís Fontenla, que decidiu apresentar un escri~
to ante a-xunta de governo do Coléxio de Avogados de
Pontevedra. Fontenla considera que estas chamadas
poden constituir un delito, afirmando que algo semellante é impensábel que ocurra noutros países europeus. +

-*A. EIRé:

Corteliel lanza

Xesus Palmou admitiu a posibilidade de que o PP perda as
próximas eleicións autonómicas. É a prlmeira vez que sucede desde a chegada de Fraga
lribarne a Galiza. Sectores do
PP critícanlle ao seu secretário
xeral este lapsus nunha entrevista á Ser. Pero esa posibilidade, avalada polos inquéritos, trouxo os pactos eleitorais ao primeiro plano político
galego e mesmo os movimentos tácticos na dlreita para
enfrontar esta eventualidade.

unha OPA sobre ~do/fo Domínguez
Reunión urxente dos directivos de Adolfo Domínguez na
media mañá do Mércores 14 en Ourense, coa preséncia
do deseñador e presidente da empresa. A noite anterior o
Grupo Cortefiel rexistara na Comisión de Valores unha
Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre o 100% da fir·
ma da que Dominguez posue actualmente o 30,4%. Gonzalo Hinojoso, presidente de Cortefiel xustificou a operación en base a merma de benefícios da empresa con base
en Ourense e asegurou que se aproveitarian mellor as
ideas do deseñador con máis méios e recursos. A empresa Adolfo Domínguez ten declarado un 10% menos de be·
nefício ho exercício do 2000 respeito do do ano anterior.
O deseñador nega a posíbel descapitalización da empresa e explica os menores benefícios por unha estratéxia
de expansión. Domínguez saiu a bolsa en 1997 e o seu
capital est~ nun 60% na n;aan de pequenos accionistas.
Conta con 164 tendas e ao redor de mil empegados. Cortefiel taxa a operación en 13.000 millóns de pesetas.•

Pode ser Fraga lribarne un obstáculo para que o PP siga a governar _na Galiza? Por vez primeira esta hipótese está sobre a
mesa dalguns integrantes da direita galega. Consideran que, de
perder a maioria absoluta, como
apontan hoxe a maioria dos inqu éritos, Fraga non teria con
quen pactar para chegar a presidente. A única posibilidade é
que o PSdG-PSOE se absteña,
negándose a acordes ca BNG.
Xesus Palmou olla a posibilidade de que o seu partido perda
as eleicións tan posíbel, "ainda
que remota", que lle lanzou aos
socialistas máis que unha oferta
de pacto directa, unha sonda
para esculcar o seu estado de
ánimo e poder manobrar axeitadamente. Non é a primeira vez
que Palmou convida a pactar
aos socialistas. Xa tentou, por
tres veces, un acordo para des-facer os pactos municipais de
Pérez Touriño co BNG, sen contar as ocasións que alentou a algü ns concelleiros das cidades,
coma Carlos Príncipe en Vigo, a
rachar os pactas.
Pérez Touriño tardou dous dias
en contestarlle a Palmou. Touriño, fidel á sua táctica, a mesma
ensaiada catre anos antes polo
seu antecesor Abel Caballero,
contesta cun discurso de vencedor, de "proxecto próprio" e de
que primeiro hai que ir ás fumas
é despois decidirase. Ainda asi,
entre as suas verbas e as do secretário de organización, Antón
Lauro, hai unha mensaxe que
queda clara: os dirixentes socialistas non contemplan nengun.ha
outra alianza post-eleitoral que
non sexa co BNG, propoñendo
. un "cámbio alternativo ao PP".

Non á rebaixa da peax.e
Yigo·Pontevedra, pero si Xérez·Cadiz
No último Consello de Ministros decidiuse a rebaixa dun 50%
da peaxe entre as cidades de Xérez e Cadiz. Segundo Guillerme Vázquez, deputado do BNG no Congreso, o Estado compensará á concesionária por esta rebaixa. O deputado pergunta ao Governo central porque se nega a adoitar unha medida
. semellante no tramo da A-9 entre Vigo e Pontevedra e inquire as razóns que xustifican a rebab~:a no tramo andaluz.•
Fraga afinna que, se revalida a presicléncia da Xunta, a sua principal ~refa é procu·
rar unha sucesión axeifada.
A. PANARO / Arquivo

den, terán que agardar ás eleicións das Bascongadas para
ollar o comportamento do
PSOE. Se os socialistas e populares non pactan, o frontismo
posta en marcha en Euskadi, reeditarase na Galiza, pero co neme de frontepopulismo.
Pero non é á única carta que
xogan. Nen as distintas famílias
da direita galega xogan á mesma. O medo a perder a Xunta
amedoña a moitos e existen populares dispostos a que Fraga
apure a sua s~cesión de obter
uns resultados que lle impidan
formar governo.

Xentes próximas ao PP, sondearon· en posíbeis deputados socialistas coruñeses •. a posibilidade de. que, chegado o caso,
rachasen a sua disciplina de
voto e apoiasen a un presidente do PP na vez de a Xosé. Manuel Beiras. Non é a primeira
vez e, afirman estas fontes soPalmou tardou 'tres dias en precialistas, que o tema tamén es~
cisar as suas afirmacións, explitivo nas conversas con Franciscando que non existiu convite
co Vázquez. Pero é a primeira
ao pacto pela sua persoa. Pero
vez que nas sondaxes se deiagardou a que Touriño contestase. Desde o PP dispóñense a · xou caer outra variábel: como
mudarian as posturas dos solanzar a mensaxe dunha "fronte
cialistas se na vez de Fraga foantipopular''. de socialistas e nase outro o éandidato proposto
cionalistas. Pero ainda non po-

polo PP? Xosé Guiña? Seica
· non se deron nemes.
As mesmas pescudas. ou tomas
de temperatura neste senso tamén se tomaron en persoas próximas ao BNG. Estarían dispostos os nacionalistas, chegado o
caso, a apoiar un governo no
que estiveran os galeguistas do
PP e os socialistas? Existiria algunha corrente nacionalista disposta a entrar nesta hipotética e
"remota" operación?
Reeditar o tripartito? Para que?
Como? Son perguntas as que
seica non contestan de momento os interlocutores. O único
que semella claro é que existe
un interese en que Xosé Manuel Beiras non ocupe a presidéncia da Xunta. Un B~iras que
segue emprazando a Touriño a
que defina dunha vez a sua estratéxia, 'l>olo. ben-de ambos ..
proxectos e de Gal iza".

OTSXG ordea a Vázquez
que cumpra a sentenza do topónimo
No prazo de un mes o concello da Coruña debe render
conta das medidas adoptadas para acadar o cumprimento da resolución que o obriga a utilizar a forma legal do
topónimo da cidade. Hai duas semanas que A Mesa pota
Normalización Lingüística exixiu a execución forzosa da
senténcia do Tribunal Supremo de Setembro do 2000
que slnala que o único topónimo legal é A Coruña.
Segundo A Mesa, se continuan os anúncios coas formas
"La Coruña" ou "Coruña", o alcalde Francisco Vázquez poderla atoparse con responsabilidades administrativas
ou mesmo penais. •

ADEGA cefebra asemblea xeral

en Compostela
e

Rios encaros minicentrais, parques eólicos, xestión do
lixo e incineración máis tranxénicos e alimentación son
os catro eixos prioritários de actuación para a Aso. ciación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega)
neSteanü 2001 . A organización ecoloxista celebra a sua
asemblea xeral no Instituto Xelmírez 11 en Compostela o
Sábado 17 de Marzo a partir das once da mañán. No
Pero a estratéxia do PSdGPSOE semella que vai ser, ries- / transcurs·o da mesma debatiranse os informes sobre as
te senso, a mesma de hai catro
actividades levadas a cabo o pasado ano. Unha mesa
redonda centrada na globalización e méio ambiente, coa
anos. Lanzar unha mensaxe
· participación de Lidia Senra, Manuel Mera e Xavier Vence
própria, en positivo, como alterpecha esta asemblea. Por outra parte, o Domingo 18 Adega
nativa que "está a recuperar creapoia a xornada de reparto de folletos en todas as vilas condibilidade ante os cidadáns" en
vocada pala Cooroenadora Galega en Defensa dos Rios. •
palabras de Touriño. •
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PERGUNTAS A CARLOS DEL ÁLAMO,
·coNSELLEIRO DE MÉDIO--AMBIENTE
DIONÍSIO PEREIRA

Souben, Sr. Del Álamo, do seu interese por
electrificar· o noso Lérez, o rio que nos une
desde Forcarei até Pontevedra, cando hai
poucos dias vostede andoú a ceibar, outra,
volta, miileiros de crías de salmón, arrodea,
do (as eleicións ~and.an) de xomalistas. Di. fícil de entender, Sr. Conselleiro, que aquel
que debería ser un beli,
xerante defensor do
ecosistema fluvial (por
algo é V de. responsábel
principal do que acon,
teza nestes. lares no
apartado médioar,nbiental}, alente erguei; ba,
rreiras, encorar e corto,
circuitar os máis ricaces
tramos dos ríos. Con todo, quixera cofj.ecer as
suas razóns e para iso
voume tomar a liberdade de facerlle algunhas
perguntas, coa mesma
publrcidade que V de.
contou cando emitiu as
suas declaracións:

nuas d~sfeitas na fauna piscícola augas abai,
xo do encaro, motivadas polos lodos e a matéria orgánica en descomposición producidos
no transcurso da limpeza de fondos da presa.
Pensa, quizais, que no Lérez será diferente? E
qué me di da pretensión de ''Unión Fenqsa"
de que duas das centrais proxectadas (a 1ª e
a 5ª) turbinen en cal,
quer época do ano todo
o caudal, mesmo o ecolóxico? Sentaralle ben
iso aos seus salmonci,
ños eleitoreiros?

'Que me di da
pretensión de "Unión
Fenosa".de que duas
das cen trais
proxectadas turbinen
en calquer época do
ano todo o caudal,
mesmo o ecolóxico?
Sentaralle ben iso aos
seus salmonciños
eleitoreirós ?"

•)

- Pensa V de. que can,
do menos un só exemplar dos salmóns liberados poda remontar no
futuro o Lhez par~ a
freza, cando o Estudo
de Impacto Ambiental
de "Unión Penosa" sinala como causa principal do fracaso das diversas tentativas de
repovoación, a barreira infranqueábel da
vella central de Dorna? Agora, ademais dela, están previstas seis máis, e duas non per,
miten tan sequer as escalas de peixes.

- V de. debería saber que o salmón precisa
de augas pouco degradadas. Se cadra pensa
que o contido de oxíxeno, temperatura, ve,
locidade da corrente, presenza de espécies
bentónicas, etc. próprias das augas encora,
das son acaídas para esta espécie, ou cumpriria dicer, copiando aos Sex Pistols, sal,
món No Future no Lérez? Non esquecerá
V de. que, de non remedialo, haberá 6 encoros nun tramo de 12 quilómetros de rio?
- Supoño que escoitaria falar do arrastre de
lodos. Senón cae na conta, pode perguntarlle
aos sufridos ribeireños do Ulla, á altura de
Portodemuros. Ali, viciños, ecoloxistas e o
próprio Concello de Vila de Cruces (Ver La
Voz de Galicia, edición Deza-Tabeirós, do
. 29/vm/2000), teñen denunciado as· contí,

- De seguro. que leu
V de. o proxecto de
"Unión Fenosa" e co,
ñecerá de primeira
mán que as outras catro centrais, deixando
a parte a vella de Dorna, pretenden turbinar
"tan só" os 30 m 3 /seg.
solicitados na petición
de concesión, deixan,
do libre o "caudal ecolóxico". Mesmo asi, e
por moitas rexiñas que
haxa nas entradas e saídas das tomas de auga,
sabe V de., que, segun,
do alguns biólogos da
categoria de García de
Leániz, a mortandade
nunha turbina tipo Francis é duri. 70% dos
peixes de 4 cm. de lonxitude e dun 15% para os de máis de 18 cm?

Contas para saber o custo da estabulación ,
estudo, alimentación e marcaxe dos salmóns
na piscifactoría de Carballedo e a posterior
solta mediática das crías; contas do que se es,
tá a gastar por parte da Consellaria nese pretendido Plano de recuperación do Salmo Sa,
'lar no Lérez; un Plano do que, por prudéncia,
V de. deberla demostrar a sua compatibilidade coa enchenta de encaros que _a·Xunta do

PP ben quixera aceitar e "Unión Fenosa"
aproveitar. M en tres a demostración non
chegue e as can tas estean sen facer, haberá
que concluir que a sua Consellaria anda ás
toas, lapidando o diñeiro público nun río que
Vde. mesmo está con tribuíndo a degradar. +
PERErnA é Concelleiro do BN G en Cerdedo e
membro da Coordenadora en Defensa do Rio Léret.

DIONlSIO

Xosé Lois

- Falando do "caudal ecolóxico", de verdade pensa que, no tramo considerado, o
fluxo de 1,5 m3/seg. de auga (que ven sendo
o 11 % do caudal médio) permite o desenvolvimento dos salmóns? Coñece, acaso, o ·
réxim8 de torrenteira do Lérez ao seu paso
por Sacos e ten sopesado o perigo de apoza,
mento do rio na época estival, con seme,
llante caudal disque "ecolóxico"?
- Falta tan só a pergunta do millón: logo
de pasar estoutras calamidades e perigos in,
<lucidos pola electrificación que Véle. defende, cantos salmonciños dos milleiros e
milleiros con que V de. ten sementado o rio
Lérez dende Agosto pasado, chegarán ao
tamaño regulamentado para disfrute de
pescadores e contento de comensais?
Atrévase a dar unha cifra, faga o favor; do
contrário,_mellar seria ir botando contas.

investigación

A PATADAS COA ARQUEOLOXÍA
Os testemuños do noso P,asado esfarélanse co
limar do tempo, co abandono eco esquecemenjo,
coa vandalaxe, co-s espolios e coa falta dunha
'aposta clara polo investigación, a conservación
e a divulgacion. Toda unha serie de pegadas da
Historia vanse perdendo sen que se creee
ningunha infraestructura desde a Administración.
Ademais declárese unha confrontación aberta
entre as liñas oficiais da arqueoloxía e os
profesionais, que impiden o avance desta ciencia.

UN MUNDO EN TENSIÓN. Análise, de.sde un marco
teórico global, de tres importantes focos da
actualidade mundial. Crónica desde Londres da
terceira vía de Tony Blair antes das eleccións; desde
Nova York sobre a violenta che.9ada de George W.
Bush á Casa Branca; e desde Xerusalén sobre a
encrucillada dos acordes de Oslo e a extensión do
conflicto armado entre palestinos e israelís.
adema is:

controlados galegos no golpe do 23-F
•o retorno da emigración fatinoomericona a debate
•as intencións do PP para Euskadi e Cataluña
• retrato-converso co fotógrafo Vari Caramés
•OS
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Os nacionalistas dispostos aaceptar aVázquez Sandes

Fraga impede a renovación do Valedor
A telmosia de Fraga está a impedir que se renove o Valedor
do Povo, proceso que debia
ter rematado en Outubro pasado. O presidente da Xunta
propuxera publicamente o nome de Vázquez Sandes á saida dun Consello. BNG e PSOE
rexeitaron a esta persoa, non
por el, nen p,olas suas caracteríti cas, senón porque se
"vulneraban as. reglas de xogo e se supeditaba unha institución dependente do Parlamento ao Executivo", en palabras do coordenador parlamentário do BNG, Alfredo
Suárez Canal.
Nacionalistas e socialistas trataron .de procurarlle unha saida que
non danara a institución do Valedor do Povo. Pedíronlle ao PP,
ao que lle recoñecen que debe
de levar a iniciativa, que propuxese outra persoa que non estivese
ante a opinión pública direitamen-

te supeditada ao executivo.
Mesmo chegaron a manifestar a
disposición de apoiar a designación do ex presidente do Tribunal Superior de Xustiza se consensuaban o nome dos vicevaledores para apresentalos ante
a cidadnia como unha opción de
consenso. Pero Xusus Palmou,
o secretário xeral do PP na Galiza, pechouse na ,sua posición e
defendeouque o PP nomearia
tamén ao primeiro vicevaledor.
Palmou manifestoulle á oposición que non propoñerian outro
candidato mentres -r=ton rexeitasen a Vázquez Sandes. Ante
este postura, nacionalistas e socialistas negáronse a apoiar a
Vázquez Sandes, deixando
constáncia que non rexeitaban á
persoa, senón ao candidato do
presidente da Xunta.
BNG e PSdG-PSOE consensua-

ran o neme do maxistrado pontevedrés Luciano Vare.la, pero na
discusión, Ismael Rego, coordenador socialista, tamén pu)$O sobre da mesa o nome de Alvaro
Rodríguez Bereijo. O ex presidente do Tribunal Constitucional non
tiña dado a sua conformidade.
Asi as causas, o PP pediu tempo
para procurar novas saidas, non
séndo quen ainda, p~la teimosia
de Fraga, de apresentar outros
candidatos. Ante esta situación
caben ~algunhas perguntas. Propoñerá o PP uns candidatos cun
perfil inaceitábel para que a oposición transixa con Vázquez Sandes? Agardará até despois das
eleicións para ver se muda a posición do PSdG-PSOE e pactar
con el un vicevaledor partidário
para cada un como, veu sucedendo até de agora? E esta a estratéxia dos socialistas? A quen lle
interesa botar pola borda o prestixio da institución?+

Ogoverno Aznar propón areforma da Lei Eleitoral

OBNG tenta evitar
a manipulación do voto
•
emigrante
-0-P.C.

O BNG teme que o PP recurra
ao voto emigrante para asegurar a sua maioria absoluta. Os
nacionalistas xa apresentaron
numerososas iniciativas dirixidas a garantir a limpeza do proceso para os residentes ausentes. Até o de agora todas foron
rexeitadas. Algunha delas , hai
menos dun mes, sob pretexto
de que obrigaria a modificar a
Leí Eleitoral. Unha semana despois, o governo central anunciaba a reforma desa mesma leí
para facilitar o voto dos emigrantes. Unha reforma que non
chegaria a tempo para as eleicións galegas.
Dos votos que manda a oficina
do censo de ofício aos emigrantes con direito a participar nos
proces<;>s eleitorais, o 20% son
devoltos. As sacas con eses votos quedan depositadas nas oficinas de correos e persoas que
non teñen vínculo legal con eses
votantes "poderian suplantar as
suas vontades". Para evitar que
se cheguen a producir esas irregularidad es, o deputado do
BNG, Alfredo Suárez Canal, demanda que sexa a administración a encarregada de garantir a
custódia das sacas, á vista de
que as forzas políticas da oposición non teñen capacidade para
asumir esa responsabilidade.
A frente nacionalista pretende
·facer chegar a sua voz aos emigrantes para que coñezan as
iniciativas que o BNG apresen -=
tau no parlamento, sen mediatizacións. Queren que saiban que
se demandou a sua equiparación cos votantes do interior,
que se reclamaron máis recursos públicos para incrementar

as axudas económicas e que o
PP denegounas e que se propuxo unha reforma da lei eleitoral
para facilitar o seu libre exercício do direito ao voto, pero tampouco se aceitou.
O BNG, ante as reiteradas negativas a adoptar medidas de
control , ten a intención de entrevistarse directamente coas xuntas eleitorais para que se artellen mecanismos que eviten as
manipulacións. Esixen que se
informe aos cidadáns na emigración sobre as candidaturas e
os programas, que haxa locais
para que cada forza política poda expor a sua alternativa, que
se garanta que receben a propaganda e que se impida que a
administración poda ser utilizada por unha forza política para
facer campaña.

Contra a Reforma Laboral

Contribuintes
Suárez Canal explica que a sua
preocupación increméntase cando se negan certas demandas argumentando que os emigrantes
non son contribuintes. "Unha causa é ser qontribuinte e outra cidadán, ou acaso non son cidadáns
as persoas en situación de pobreza, os nenes, as amas de casa e,
sen e~bargo, non contribuen?".
..

'.

Para Suárez Canal, o feito de
que de de o governo central se
propoña unha reforma da Lei
Eleitor 1, mália ser unha lei orgánica, demostra que as leis poden ser modificadas, pero depende de quen o propoña. Ademais, pon de manifesto o comportamento contraditório do PP
galega, que no parlamento inviabiliza o proxecto e lego
'8.plaude unha reforma proposta
desde Madrid.•

E~prego
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INNERE STIME
vítimas. En Bruxelas estamos
a preparar un sistema de
contra,información por
Internet. T emos que librar
unha batalla de velocidade
porque cando hai un conflito,
os meios sulágannos coa
mentira. T emos que dar
información contrastada
decontado. Se non
informamos no momento, as
mentiras son difíceis de
retirar".•

FARNER, DER WILDE WURM
EDUARDO GUTIÉRREZ

No médio do fastio informativo o inefábel Telexor,
nal Noite da TVG dá canta do acto de apresenta,
ción dun libro de Jaime Ignacio del Burgo -El ocaso
de los falsarios-, no que inte~vén o Presidente da
Xunta. Os émulos do Nooo destacan unhas frases
da plática presidencial: segundo Fraga abondaria
con que a xente reparase nalguns parágrafos da au,
toria de Sabino Arana que o libro de del Burgo es,
colma para se percatar da verdadeira raigaña do na, .
cionalismo vasco.

ven de tranca", o actual Presidente da Xunta non se
quedou atrás no tocante a emulación dos seus para,
digmas: un ano antes de se aprobar a Constitución
declaraba,lle a un xornalista de Cambio 16 o seguin,
te: "Contra a liberdade de preguntar, existe a liber,
dade de non chimpá,lo a vostede pala fiestra, pero si
de dicer,Ue: non insista ... " Naturalmente se levados
dos exhortos presidenciais recuamos cara o século
XIX os parágrafos quizais resulten mais ilustradores
para os galegas e tamén para os espmois que aqueles
outros de Sabino Arana escolmados por del Burgo.
Asi, en 1966 di en TVE: "Franco, o heroi feito pai
que vela dia e noite sobre a paz do seu povo", e en
1959 escrebe: "O divórcio aumentou o número de
suicidios e crimes pasionais".

Vexamos: Sabino Arana naceu en 1865 e morreu en
1903, mentras que o Sr. Fraga é contemporáneo no,
so. Non negamos a utilidade de exhumar o pasado e
mesmo nos quedou gravada unha frase de Cicerón
que un historiador local colocou como lema dun li,
Naturalmente a reflexión sobre o pasado non pode
bro seu: "Ignorar o que pasou antes de nós é viver
nunha perpétua infáncia". Asi que nos aderimos con ' · limitar,se semente a considerar testemuños escritos,
fruición ao pulo pescudador do Presidente, á sua tei,
sobretodo cando se proxecta sobre figuras da vida
ma esvaidora das néboas do pasado, á sua arela por
pública. Asi que do ponto de vista do rendimento
nos librar desa perpétua infáncia da que falaba Cice,
intelectual importa moito reparar nas accións con,
rón. E por iso cadramos conformes coa sua "exci,
cretas que emprenderon Ol:J. nas que participaron. Pe,
tración" para ler .ao decimonónico Arana, pero ta,
ro nós somos prudentes, asi que sen sairmo,nos totalmén ao contemporáneo Fraga e mais a situar ambos
mente do ámbito documental -isto é sen entrar por
e dous na sua coxuntura histórica, se ben a deste úlexemplo nos asuntos Grimau, Granados ou Delgado- ten,se contado que senda ministro de Informa,
timo pertece ao século XX polo que somos debedores
ción ao tempo que autorizaba a venda de determina,
como coetáneos non só da sua inxente obra, senón
dos libros, até entón proscritos, daban,se,lle instru,
da sua acción de governo como Presidente da Xunta,
cións aos principias tibreiros para que confeccionapero tall1;én como ministro da Ditadura do xeneral
Franco. E pois difícil negar a utilidade que ten para
ran listas cos compradores de tais obras.
as novas xeración~ ler alguns anacos da sua polida
prósa, ainda que rinchen
·
Na terceira ópera 'da -tetraloxia wagneriána, Siegfried
·toca o como de prata e, do fondo da cova, aparecé
"O .m aior progreso económico,social dos último-s
Fafner. Aquí e agora chega cun irrintzi vasco para es,
cento cíncuenta anos produciu,se baixo os governos
pertar o dragón. Ben é certo que estamos no segundo
acto da ópera: Siegfried, aparte de non ter medo, .
de Narváez, de Cánovas, de Primo de Rivera e de
Franco", escrebia o Sr. Fraga en 1978, e se ao espadón
porta xa a espada _Nothung coa que no remate do ac,
de Loja se lle atribue a frase de que· "tranquilidade to primeiro partiu en dous a bigoma de Mime.+

.

NOVIDADE

·

Bombeiros non, Voto electrónico
para emigrantes
incendiários

X.L. Barreiro Rivas trata do
voto emigrante nas páxinas
de LA Voz DE GALICIA: "A
solución do problema pasa
por unha cre.c ente
equiparación do voto que se
emite fora co de dentro: que
se computen ao tempo, que se
evite o seu tratamento
diferenciado; que se libre da ·
intermediación espúria que
hoxe, no meio dunha silveira
burocrática, resulta
imprescindibel. Iso será
posible se superamos os
complexos e apostamos polo
voto electrónico que libre de
gregarismosindesexábeis,
emitese en calquer parte, con
comodidade e plenas
garantías. Haberla tamén que
ordenar as campañas
eleitorais no extranxeiro para
evitar que o uso de recursos
institucionais supoña unha
diferenza insalvábel entre os
partidos que afrontan os
comícios desde o govemo e os
que fan a oposición".+

O xornalista Michel Collon
contesta nunha entrevista
publicada en TxALAPARTA

. llITzAK & IDEIAK á
pergunta de se a voadura ~e
lugoslávia atinxirá tamén
Montenegro e Sérbia: "Ainda
non rematou o proceso de
esnaquizamento e mentres o
povo non asuma os ditames
do Fundo Monetario
lnternacional e a CIA,
seguirán a teren problemas.
Fixen un programa televisivo
en Cosovo e observei que a
tensión dos atentados
· aumentou a pesar do novo
governo. A UCK invadeu o
val de Presevo que está
próximo a unha base
norteamericana en proceso de
ampliación, a máis grande dos
Estados Unidos no exterior
desde a guerra do Vietnam. O
obxectivo de Ocidente era
criar unha situación inestábel
e explosiva para xustificar a
intervención da OTAN e
destruir un Estado forre que
non se deixaba manipular.
Eles apreséntanse coma
bombeiros pero na realidade
son incendiários". Para
contrarrestar o modelo único
de comunicacion, Collon
recomenda: "traballar con
métodos diferentes e en
modelos distintos. Cando
estamos fronte unha guerra o
máis importante e escoitarmos
os pavos que non dispoñen de
grandes meios de
comunicación. Non podemos
ficar no meio a crer todo o
que cantan. A política
internacional está nas mans
de catro axéncias mundiais e
se queremos escoitar a
información que nos ocultan,
ternos que ir falar coas

Pescanova e
a crise da carne
Manuel Fernández Sousa,
presidente de Pescan.ova
explica en CINCO DIAS a
influéncia da crise da carne
de vacun sobre o mercado de
peixe. "As accións de
Pescanova estaban
infravaloradas e o problema
das vacas tolas atraeu a
atención cun efecto moi
claro. Desde o ponto de vista
da marcha da empresa non
podemos valorar con
exactitude que parte da
decisión de compra dos nasos
produtos se debe a ese
problema. A crise está a ter
un efecto positivo sobre as
vendas, que de todos xeitos
xa estaban a medrar. Coido
que as mais beneficiadas son
as empresas do seitor do polo
ou d9 porco ..No ano 2000
tiveramos un benefício de
120.000 millons de pesetas e
até setembro tiveramos un
benefício de 1.300 millóns,
máis do doble que o mesmo
periodo do ano precente".
Femández Sousa sinala que a
acuicultura xa significa a
metade do consumo humano
mundial. "En cultivo de
peixes optamos polo salmón e
nas espécies de peixe branca,
polo rodaballo, a robaliza e a
dourada. Para o cultivo de
peixe branca, o melior sítio e
EuroP.a e en particular o
Mediterráneo e a Galiza. Para
o salmón, Chile".+

Mic:hel Collon.

Fisteus era un mundo
De Lupe Gómez
FROITA 00 TEMPO

Escrito para que a aldea non morra nunca. A narración dunha muller que hvo medo de
dicir que era da aldea e que agora lanza unha reivindicación do idioma,
da amizade, dos país e da terra. Mais tamén é a memoria·dos atrancos
que vai deixaD.do atrás a infancia e a mocidade.
Os libros desta autora, xomalista pero tamén poeta, significaron un baño de
naturalidade, valentía e frescura para as letras galegas do fin do século XX. •
Con esta obra enceta un novo camiño de creación en clave biográfica.
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Pero Oleiros tamén se está a
converter nun bairro residencial, que perspectiva de futuro
oferece iso a unha candidatura de progresista?
Cando nós entramos, Oleiros tiña 10.600 habitantes e hoxe suma 27 .000 censados. Se tora .
por iso nós xa non estaríamos
· governando. Aquí ven xente progresista e non tan progresista.
Pero o fenómeno ao que asistimos é que hai votantes de Aznar
e de Fraga que veñen a vivirse
aqui pala calidade e saben que
o PP degradaría a zona. Alternativa dos Viciños durará mentres
a xente se consciéncie de que
este é un sítio diferente a conservar cunha política distinta, unh a política que coincide nuh
90% coa polítca do Bloque. Hai
afiliados do BNG que participan
de Alternativa porque saben que
se isto desaparece o PP vai ser
quen governe.

Como se articula a participación viciñal en Alternativa?

A.N.T.

Voceiro do Concello de Oleiros

Anxo Garcia Seoane

.

'De mudar oQoverno, os especuladores converterian-Oleirqs
nas suas minas do rei Salomón'
. . PAULA BERGANTlfÍIOS

A SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA VEN DE RATIFICAR, EN CONTRA DO QUE RECLAMOU O FISCAL, A SUSPENSIÓN DO PLENO QUE IA CELEBRAR O CONCELLO DE OLEIROS PARA DEBATIR UNHA CUESTIÓN DE CONFIANZA VJNCULADA Á
APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS. PÉSIE Á DECISIÓN, O GOVERNO .MUNICl~AL AMÓSASE OPTIMISTA E MANTÉN QUE A SENTÉNCIA FINAL CONFIRMARÁ A LEGALIDADE DO DEBATE DOS ORZAMENTOS QUE DENUNCIARON NOS XULGADOS PSOE E PP. NESTA ENTREVISTA, ANXO GARCIA
SEOANE, EX-ALCALDE, VOCEIRO MUNICIPAL E PRESIDENTE DE ALTERNATIVA DOS VICIÑOS EXPLICA A SITUACIÓN DE PARÁLISE QUE VIVE OMUNICIPIO.
Nestes dias o concello de
Olelros padece unha parállse
municipal que impede a a
aprobación dos orzamentos.
A situación non é nova. Agás na
lexislatura do 1991, Alternativa
dos Viciños sempre estivo en
minoria. Sabemos do difícil que é
governar seri a maioria. E un
desgaste constante, pero a realidade é que o pavo de Oleiros segue a elexernos. lso molesta a
determinados grupos políticos e
máis aqueles que eren que poderi an governar o concello se
non existísemos nós. Se desapareceramos, o PP poderia sumar
a maioria. A Alternativa vótannos
persoas de esquerda e nacionalistas maioritariamente, pero tamén arrincamos apoios ao PP.
Ao tempo, o PSOE aspira a atraer o naso eleitorado íntegro.

a

Como explica a decisión do Tribunal Superior de frear a cuestión de confianza apresentada
pola alcaldesa Esther Pita?
O PP -con oito concelleiros- e o
PSOE -con tres- levan cinco meses votando xuntos.~ Suman 11
concelleiros -frente aos 9 de Alternativa dos Viciños e 1 do BNGpero non queren :::i.presentar un

tivo algun concelleiro socialista
candidato alternativo antes das
eleicións. Por iso tratan de frear
que nos axudou a governar.
Lamentabelmente, nos últimos
nos tribunais a moción de confianseis anos iso mudou. No PSOE
za impulsada polo govemo munide Oleiros están a primar máis os
cipal. O PP e o PSOE din que non
se lles deixou participar na elabointereses persoais que os do seu
eleitorado. Son persoas con afán
ración dos orzamentos, cando lede poder e ás que lles interesa
vamos desde o 18 de Outubro
pouco o município. Fan pinza co
chamándoos para negociar. FixePP para acabar co governo. Némos duas asembleas informativas
ganse a aprobar os orzamentos
especiais con 19 representantes
pero tampouco apresentan unha
escollidos polas 53 entidades vicimoción de censura, porque, dañais de Oleiros. Estas persoas
que la, os desgastados serian
participaron con voz e sen voto
eles. Queren que governemos co
nas Comisións que se celebraron
o 30 de Xaneiro e o 6 de Febreiro, · seu presuposto, cando eso é ilegal. . De aí que formylemos a moantes do pleno do 21 de Febreiro.
ción de confianza. E unha situaTiveron meses para debatir os orción grave e os socialistas estanzamentos pero foron ao Tribunal
se queimando. A xente non é tondicindo que o Pleno foi convocado
de maneira irregular. Ante as suas . ta e se a sua actitude persiste,
van topar cun importante voto de
denúncias, o xuiz -por precaución
castigo. Pero a culpa non é só do
e de maneira cautelar- acordou. a
PSOE de Oleiros, aquí existe unsuspensión da moción de confianha falta lamentábel de dirección
za. Cando nos deu audiéncia, o
política da que tamén é responsáVenres 9 de Marzo, nós apresenbel o partido a nivel galega por
tamos a documentación que denon tomar as redeas.
m~mstra que non existe nengunha
ilegalidade. O único que hai é un
A Alternativa dos Viciños goconfücto político.

Que· explicación topa a coincidé n c i a de voto entre PP e
PSOE?

verna desde as primeiras eleicións democráticas, cales foron as principais apostas de
actuación municipal? ·

En anteriores lexislaturas o PSOE

Se desaparece a Alternativa dos

T emos un ha Executiva con sete
membros e unha Comisión de
seguimento con máis de cen, viciños de cadá povo que se reunen cada dous meses ou en ocasión excepcionais. Velan polo
cumprimento do programa. Aparte desas reunións, podemos convocar ásembleas nas parróquias,
ás que se invitan por carta a todos os viciños. Algun representante, como o do PSOE, di que
aqui non hai democrácia, que esto é unha ditadura. Aquí a democrácia é tan ámplia que incluso
empeza a ser problemática para
nós polo medre do .concello.

Oleiros é o concello con máis
libros por número de habitante.
Ternos 9 Bibliotecas, 27 polideportivos abertos e 5 pavillóns
cobertos, duas piscinas. Once
casas do povo e sete edifícios
singulares (museus, auditórios,
casa da música, dos vellos ... ).
Son edifícios antiguos, casas ou
quintas, que foron recuperados
por nós para fins sociais. A política cultural estivo e e·stá principal da man da xente do BNG.

A Nosa Terra tifia previsto entrevistar á alcaldesa Estar Pita, por que non concede entrevistas?

Viciños, o Concello perdería a
sua liña ética, ideolóxica e honrada. Aquí xa non talamos de palaEn Oleiros non hai un alcalde,
bras senón de feítos. Existe unha
hai nove. Cada compañeiro ten
política cultural ben considerada,
as suas responsabilidades. A alcaldesa correspóndelle por lei
que está baseada sobretodo em.
r:iós como país. A respeito do ur- . presidir a corporación e reprebf;lnismo, xestionamos o concello
sentar ao concello nos actos púdunha maneira :si.ngular, diferenblicos institucionais. Este é un
te a como que s~ fai na maior
município cun orzamento de
parte de Galiza. A hora de con-.
3.600 millóns de pesetas que hai
que xestionar en base ao prograservar a nosa paisaxe, costas,
praias e bosques somos tallanma aprobado. Desde hai vinte
tes. Nengun concello se atreve a
anos todos os Martes reúnase o
.declarar a un mes das eleicións,
governo en pleno para dirimir
como fixemos nós, zona monuaqueles asuntos problemáticos.
mental protexida 660 hectáreas
Eu son o coordenador. Ninguén
que afectan a moitos pr~prie- . esquece•que era alcalde e foron
tários. Non hai unha política de
a por min. Conseguiron apartarcompra de voto, de pór o ponto
me, pero só relativamente. Estou
de lus diante da casa, que era o
aquí como asesor da alcaldía e
que apresentaba estes dias nos
ademais son o presidente de Alternativa dos Viciños. Son o que
orzamentos o PP.
dirixe a sua política, o que estou
abrigado a decirlle a cada conceA ambición por governar este
município é tremenda. Está moi
llairo isto é o que ternos que faperta da Coruña e é virxe. Os
cer. lsto é unha organi~ción poespeculadores poríanse as bolítica e polo tanto hai xerarquias.
tas. A Coruña -acábase e. a coEn todo ten que haber unha arde
marca está saturada. Serian as
e aquí a arde, dentro do que é o
minas do rei Salomón. O que
grupo de governo, tócame-controlala a mir•. Cada compañeiro
hai' detrás de todo isto é un ha
loita tremenda por facerse co
traballa na sua área e cando hai
poder de Oleiros, non para godiscrepáncias convocamos
vernarlo, senón para tbmalo, no
asamblea. A orde é unha cousa
pleno sentido da palabra.
e a ditadura outra. •
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Aglutina amáis de 40 asociacións feministas, sociais, políticas esindicais

O feminismo celebra unido
a 8 de Marzo na Coorclenadora da Marcha Mundial
*

PAULA CASTRO .

O
cel
gal
dor
ron
rar
foi

de Marzo do 2001 pasará ái história como o primeiro no que se
bran os actos do Dia Internacional da Muller Trabal/adora coas
gas unidas. O éxito débese ao traballo feito desde a CoordenaNacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres, á que se fo-.
incorporando colectivos, desde Abril do pa~do ano até supes 40. A manifestación celebrada o Domingo dia 11 de Marzo
culminación dese esforzo. Tras diso, a marcha continua.
cedéncia diversa, desde organización s feministas até asociacións, partidos e secretarias
da muller dos sindicatos.

Ca a dia, milleiros de . mulleres
enf éntanse á difícil tarefa de
sob eviver nas condicións máis
pre árias. O pasado Domingo
nen o tempo quixo estar da sua
pa e. Mália a choiva, máis de
100 mulleres armadas con parau as sumáronse á mobiliza..CJQ_ convocada pala Coordenador Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres. Ne
act , lúdico e reivindicativo,. non
fart u a música, os saltos adiante e atrás e as demandas de soluci n para os problemas máis
acu iantes que padecen as muller s galegas e
do undo.

A

No decurso ao ano o número de
colectivos increméntase até chegar aos máis de 40 que aglutina
na actualidade. Alén do elevado
número de actos realizados pala
coordenadora desde o comezo da
sua andaina, un dos seus grandes.
éxitos é ter acadadcr por vez primeira a unidade do feminismo a
nível galego. Algunhas das organizacións integrantes destacan,
ademais do traballo . co nxu nto, as
posibilidades de
actuación abertas
marcha
a nívet internaBruxelas e
cional.

"Ma xinación, pobre a e exclusión
a
teñ n nome de
mull r'', foi o lema
o peche
ese llido para ceDe feíto, entre as
actividades
realilebr r este ano o
na oficina
zadas pala coorDia Internacional
denadora destaca
da u/fer. Unha
do Valedor do
den ncia concreta
a marcha sobre
Povo, duas das Br:uxelas de máiscontra os go~er
de 80.000 mullenos, as instituiniciativas da
cións e o próprio
res. Unha manifestacióa
sen pre.:.
sistema político e
Coordenadora
económico. Uí)ha cedentes á que
denúncia contra
asistiron mulleres
no último ano
as leis neoliberais
chegadas de toe unha denúncia
dos os rincóns -do
planeta. Pero o
crt>ntra a chamad!
globalización, qu
·
que acadou a
máis rápida efeitivización das
xeraliza a femini ción da pobresuas demandas, foi o peche no
za e que está "I vando ao seu
máximo esplend r o -sistema paValedor do Pavo, en Xuño do patriarcal". Esta era unha das mensado ano. A sua demanda era
conseguir da conselleira unha cisaxes que desde b palco instalado na praza de Cervantes se enta para mante} unha entrevista.
viaba ás manifestahtes.
Unha nora m~is tarde estaba
confirmada.
Un ano de história
Ainda que a decisión de continuar coa marcha está tomada,
A C9ordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres constiqueda por resolver a cuestión de
quen calle o relevo das mulleres
túese en . Abril do 2000 en resposta ao chamamento realizado; de Quebec. A mediados de Xapala Federación de Mulleres de
neir.o, tres representantes gaQuebec, de organizar unha mar-· legas achegábanse a París para
cha mundial para loitar contra a
asistir a unha xuntanza a nível
europeu para analisar o tema. O
violéncia de xénero e a feminizaque, de momento está claro, é
ción da pobreza. Á proposta súmanse, riun primeiro momento,
que as mulleres do mundo queren seguir marchando.+
arredor de 15 colectivos de pro-

1

no oos tattbátlis. A sua voz alzóuse para ad.tsar á comunidade inte~ion~ e aos méios de
seu siléncio
é indíferéncia · sen sequer condear esta ~e e parala".

romunicación

E'º

A representan~e afgana criticou
a rápida reacción de todos os
organismos internacionais co·
mo a próptia ONU pota destruc·

1
_

ción das estátuas budístas dunha das prov~cias centra1s do
país. Reacci que non se produciu cando oucas $emanas
ant~s. na mesma provincia se

a:,,4 masaérara a 300 homes ino-há' eentes sen que nínguén valora~
~

,,ra ás suas vi~s na mesma me..
Jdaf''cando tnenos. que as es~
·. a$. "$a é oerto que vivimos .

·untta Gornlmidade

1

>« ·

interna·

.o · , .:<Js eidadáns
.al sardán sn+n..
···

~

estas, a~

Atompañia pública ahún~ia oseu re~tabelecimento o1de _Abril eaduce.que rematou un convénio

Cancelada a emisión da TVG para Europa desde Novemb~
Ainda que a TVG non deu canta
producírase pala conclusión d1¡.m
da información ao seu debido
convénio .dun ano de duración
tempo, no mes de Novembro • asinado. coa Unión Europ~a
pasado cancelo use a emisión · rrieiante o qúe esta institución lfipor satélite desta canle· para Eu- . nanciaba a emisión.
ropa. A compañia pública asegurou-aqs membros do Consello
Sen embargo, emigrantes na
de Administración designados
Suíza había anos que recebian a
emisión da televisión gal-ega
polo BNG que o 1 de Abril restabelecerá o servizo en aberto
através do satélite Eutelsat, cunatravés de Hispasat e afirmou · ha indinación de trece graos. O
que a cancelación da emisión
que sucedía en realidade era

1

que a TVG , emitía en precário
através do satélite Astra do sistema Eutelsat e que a emisión
-de carácter gratuíto deica entón e permitida por razóns políticas- interr~mpeuse porque o
satélite exixiµ un pagamento de
cen-millóns ~o- ano, xa que aseguraba que estaba saturado. Ante a negativa da TVG de desem- ·
balsar esta qantidade, cancelou- .
se a emisióri e só continuou nun

premiso non ~e confirmou pero
a conxuntur~ política permitiu
que-se aceletjase o retorno das .
emisións en ~berta. A proximidade das elei~ións autonómicas
ae Outubro, o crecente interese
Ante o cortS: da emisión, emido PP no vofo por correo e a
grantes na Suíza formularan as · sintonía polítiqa entre Vía Dixital
correspondentes protestas e a
e o PP garan*ian o restabeleciTVG' respostou de forma impremento do se izo. Descoñécese, non obsta te, se continuará
cisa, aseguré:j.ndo que se restabeleceria de ·imediato. O comapós dó 21 del Outubro.•
sistema codificado de Via Dixital
de aceso moi: limitado. Agora, un
acorde con esta última entidade
permitirá a emisión en aberto
pero desde q satélite Hispasat.
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O-conselleiro de lndústria·asegura q~e as obras comezarán no verán

Aauséncia de sócios industrias
pon en perigo a construción da pranta regasificadora de Ferrol
-0- PAULA CASTRO

As obras de construcción da
pranta regasificadora de Ferrol
comezarán no verán, segundo
o conselleiro de lndústria, Xan
Rodríguez Yuste. Mália a sua
rotunda afirmación están ainda
pendentes a autorización administrativa prévia, que depende
do ministério de lndústria e o
informe de impacto ambiental.
Está mesmo sen confirmar a
presenza de sócios que
aporten capital e de sócios
industriais, que garantan o
consumo. Na actualidade, a
sociedade Reganosa, só conta cun capital de 500 millóns
de pesetas e o próprio conselleiro estima o investimento
necesário en 40.000 millóns.
O grupos parlamentários en
pleno coincidían en considerar
a pranta de gas como imprescindíbel para Galiza. Xan Rodríguez Yuste, aseguraba que
se trata dunha infraestrutura
básica "para o desenvolvimento
enerxético" do país. Os socialistas, através de Abe! caballero, chegaban a oferecer o
apoio político necesáriQ, tanto
no parlamento galego, como no
congreso dos deputados para
que se levara a cabo. Sen em-

bargo, o deputado do BNG, Xósé Díaz, cuestionaba a viabili- ·
dade do proxecto ap'resentado
pola Xunta e definía as previsións do conselleiro como "enteléquia".
Segundo os dados apresentados por Rodríguez Yuste, en
REGANOSA, a sociedade promotora do proxecto, participan
Endesa e Unión Fenosa co
20% cada unha, o Grupo Tojeiro co 18%, Sonfilrach co 15%,
a Xunta de Galiza co 10%, Caixa Galicia co 9% e Caixanova e
Banco Pastor co 4%.
O problema é que Reganosa
canta na actualidade cun capital
social de 500 millóns, que segundo as previsións do governo
se ampliará a 1.500 millóns "en
datas próximas". Con este balanzo económico e cun investimento cifrado pola administración galega en 40.000 millóns
de pesetas para a sua construcción e posta en marcha, o cons e 11 e i ro anunciaba o comezo
das obras "o próximo vrao".
1

Viabilidade cuestionada
En Marzo do pasado ano, coincidindo coas eleicións xerais,
asinábase o acordo marco en

Xoán R. Yuste, ConseUeiro de lndústria.

virtude do que Reganosa, que
pertencia en exclusiva ao Grupo Tojeiro, pasaba a ter participación da Xunta, de várias eléctricas e de diversas entidades
financieiras. O 28 de Xullo asinábase un convénio de colaboración no que se especificaba
que para levar a cabo o proxecto da pranta, no mes de Setemebro tiñan que estar cedidos

os terreas que Forestal do
central, o ciclo combinado até o
Atlántico -do grupo Tojeiro- ten
2005. Unha suspensión que foi
en Mugardos. De non ser así,
levantada en Tarragona pala
presión da Generalitat e que se
entendíase que as partes poderian facer o que estimasen conmantén no caso galega pala
vi nte. Sén cumprir os prazos
deixazón da Xunta.
previstos está no aire a decisión _
No caso de Fenosa, a eléctrica
que tomaron os sócios. ·Un ha
cuestión que tampouco quixo
canta xa coa autorización do
desvelar no pleno o conselleiro.
governo exípcio para a ·construcción dunha pranta de licueNese plano de actuación incluífacción através da que controase que en Setembro tiña que
lará o 35% do consumo de gas
estar ampliado o capital, pero
do estado e ven de asinar un
tampouco este ponto chegou a . acorde co segundo operador
ruso, ITERA, que inclue tamén
efectivizarse. Mesmo estaba
a con_strucción dunha pranta de
previsto contar coa autorización
licuefacción do dobre de capaadministrativa prévia para o mes
de Outubro e na actualidade
cidade que a anterior para venainda non está concedida. ·Ainder, unha parte no estado e ouda máis, o proxecto debia ter
tra en Europa.
superado xa o estudo de impacto ambiental, que non está feíto
Con estes recentes cámbios de
e as obras deberían comezar no
estratéxia, das que serian as
principais consumidoras da
mes de Maio, data desbotada
polo próprio Rodríguez Yúste.
pranta galega e cos cámbios
de dirección no seo da alxerina
Sonatrach, que ven de nomear
En todo caso, para que un proxecto .desta magnitude garanta · a un novo presidente e de deci- .
dir dar entrada a investidores
a sua viabilidade debe ter aseestranxeiros (unha operación
gurado o consumo atrávés de
que convirte ao proxecto de resócios industriais como Endesa
gasificadora nunha nimiedade),
e Fenosa e o abastecimento
todo parece indicar que o plano
_ através de sócios como Sonaapresentado por Yuste queda
trach. O problema é que a cenreducido, efectivamente, a untral de Endesa en As Pontes
ten suspendid_o, polo governo
ha enteléquia. •

Vll certame de artes plásticas
-1

O encoro afecta a diferentes el~mentos
do património cultural, entre eles a Ponte do Areal,
do século XVIII, na fotografia superior
no seu estado normal e, á direita,
xa asulagada.

.

t

.

Q encoro do Umia anega a Ponte cfo Areal.
Os viciños de Caldas, Cuntis e Maraña non viven un bon momento. O nívei da auga do Úmia increméntase
co paso dos dias e o Domingo 11 de Marzo xa tapou a Ponte do Areal, anterior ao século xv111. Cinco días
antes, o 6 de Marzo, o Tribunal Superior de Xustiza lenvantaba a suspensión decretada o 23 de Febreiro
contra as obras de peche do encoro porque consideraba que os proprietários que denunciaron a ocupación
non teñen ben acreditada a propriedade das fincas. Ainda senda o auto recurríbel, os afectados quéixanse
de que o Tribunal levantara a suspensión dos traballos e permitira o anegamento das terras dos próprietários reclamantes sen esperar a re$olver os recursos de súplica. Até o momento, ademais do património
privado, xa fican baixo a auga vários muiños e a Ponte de Ar~al. "Non deixa de ser curioso que para a ocupación dos terreas pala Xunta non haxa dúbida sobre a propriedade das e fincas e para defender as mesmas polos proprietários se lles cuestione o direito", apontan desde a Coordenadora Antiencoro. Os seus
membros temen que a xustiza -lles dea a razón cando a actuación da Administración sexa inrreversíbel.+

saac
.
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!migración
MANuELCAO

P~obabelmente, o grao de confliÚvidade dos problemas migratórios irá en aumento nos vindeiros a os. E, sen embargo, a situación demográfica dos países áis desenvolvidos
explica doadamente a inevitabilidade s fenómenos migratórios sendo, ás veces, algo sulpren entes as opinións
emitidas por certos persoeiros e que só s n explicábeis pola
dobre moral, hipocresía e oportunism estando ausente
unha certa lóxica nos razonamentos util zados ao ser froito
de emocións e sentimentos apriorísticos.

.

.

Os gandeiros levan unh!D semana acampados diante da delegación da Xunta en Lugo para dem.a ndar axudas.

X. MARRA

Cren que os :están acriminalizar palas vacas tolas, gripo eleite negro

Os gandeiros ·galegos
considéranse perseguidos
*A. EIRÉ

)

Os gandeiros g·alegos non só
se sinten r:terxudicados pola
actual situación do sector,
senón perseguidos. Afirman
que pretenden criminalizados, botándolles a eles a culpa do mal das vacas tolas, do
gripo e até do 1.eite negro
(non declarado). Xa están a
protestar con manifestacións.
Pero para o 7 de Abril preparan
unha campanuda. Só quedará fora Xovenes Agrícultores.
O andácio do gripe na .Grande
Bretaña paralizou o mercado
gandeiro galego desde hai médio
.mes. As perdas son elevadas,
. segundo fontes do sector, que se
suman as producidas polo mal
das vacas tolas. Lídia Senra, secretário xeral do Sindicato Labrego Galego, afirma r¡on entender
as medidas postas en marcha
pelas Administracións. Pergúntase se non hai focos "como as
restricións son tan duras". ·
Pero menos entanden ainda ·os
gandeiros galegos como se o
gando ten que levar: un certificado sanitário para transportalo ao
matadoiro ou a un novo 'domicílio, como se poñen medidas tan
drásticas ao transporte colectivo.
Pero as medidas non se lle aplican a todos por igual. O gado das
pequenas explotacións non poden
ir a feiras, matadoiros, cebadeiros
ou cambiar de establo a non ser
nun transporte individual. Pero os
grandes cebadoiros e granxas,
que teñen dúcias de cabezas de
gando, si que poden transportalas;
ao encher para eles sós un camión. Os gandeiros perden, os industríais gañan, dándolle saida
aos seus excedentes cárnicos.
E a vacina contra o gripe existente até os anos oitehta? Está a
debate voltala a aplicar ou no11 e
en que áreas fecelo. Mentres
tanto, "a administración non acJara a situación na que nos atopa-

mos", ~enúncian os labregos,
que de . andan axudas urxentes
ante as cunatiosas perdas.

Os maos son os gandeiros
Mentres tanto, a opinión pública
está sendo intoxicada con outra
matéria letal, a informativa, · que
trata de culpabilizar aos gandeiros de todo o que está a pasar.
Asi o consideran eles,. acusando
ao governo central e autonómico, coa complicidade de· moitos
meios de comunicación, de pór
en marcha esta estratéxia.
Lídia Senra non se explica como se culpabiliza aos gandeiros
polo mal das vacas tolas cando
foi o governo quen autorizou os
pensos con derivados de carne
e o que permitiu que se seguiran usando desde 1994 mália a
estar prohibidos.
o.ase a circunstáncia que, segundo un informe do próprio Ministério de Agricultura, no ano
1998, catro anos despois de estar proibidos, foi cando se consumiron máis pensos cárnicos.
A responsabilidade de controlar
o. seu uso era do Ministério.

É tamén clarificador e, ao mesmo tempo, abraiante para os
gandeiros, afirman, que "non se
puxera en marcha nengunha actuación· contra os fabricantes
deses pensos que causaron o
¡mal". Nen sequer se deu a coñecer os nomes das marcas
que incumpriron a lexislación
nen se puxo en marcha nengun
mecanismo inspeccionador para
demandar responsabilidades.
·
Pela contra, as fábricas de penso
que ainda tiñan no seu poder fariñas cárnicas, seis anos despois de
estar proibidas, recibiron axudas
para queimalas e até o ministro
Arias Cañete propuxo--a-mesma
trécola que os ingleses: venderllas
aos países do terceiro mundo.
Pero non houbo cesamentos na

administración nen depuración de
responsabilidades. Sobretodo,
cando, como denúnciili a Feplac,
existe constáncia de q e a Xunta
sabia que se estaban á comercia. lizar todos estes anos pensos
proibidos e que non fixp nada por
evitalo. Esta laxitude ~dministrativa seria a que posibilitou que a
cabana galega se atot máis infectada que a do resto o Estado.

Poñamos por caso Catalunya. Esta zona d~ Estado tivo un alto grao de medre de·mográfico en todo o ~éculo XX asentado
nun contínuo fluxo de imigrantes debido ás necesidades de
_ man de obra para alime11tar o elevado crecimento económico desta área territorial. E o caso que Catalunya necesitaba e
necesita povoación nova traballadora que non é capaz de obte~ do crecimento demográfico autoxerle±o polo que ha recoi:r~r forzosame?~e aos imigrantes. Po~ ca as asociadas á d~
náimca demográfica moderna a natali~a e catalana rnant1ñaSe parella á das rexións cent:roeuropeas o tempo que a situ~ción económica require a incorporad n de man de obra
acentuándose o desequilíbrio entre os ca láns de orixe e os
inti.grantes. O temor á perda da identidad própria está preseri.te desde hai anos con repuntes ocasi nais por causa da
conflitividade política e, nembargantes, on se produciron
reaccións colectivas significativas para p eservar a supervivéncia, pretendidamente en perigo, do po o catalán.
1

En realidade, a sociedade catalana e, en ~eral, aquelas que
demandan man de obra, non teñen como¡valores dominantes os de carácter étnico, ainda que est~ sempre latentes.
Son sociedades que asumen os valores económicos para as
decisións fundamentais de carácter colecti1 o ou individual e
velaí o atractivo basicamente económico que teñen tamén
para .o imigrante. En princípio, os imigrantes transládanse
como indivíduos non como colectivos, ainda que poidan
manter e alimentar os sinais de identidade própria dun xeito
máis ou menos explícito durante un tempo. Até agora, os
imigrantes tenderon a integrarse nas diversas sociedades pero non hai que excluir a reprodución de estalidos racistas e
as políticas segregacionistas. De xeito latente, as diferéncias
por causas raciais ou relixiosas seguen presentes en sociedades pluriraciais formalmente democráticas e nas que está
proibida e castigada calquer discriminación por esta causa.

'O caso
de Catalunya
demostra que
as babeas taxas
de natalidade
do mundo
desenvolvido teñen
,,.
ma1s a ver
cos valores que
coa situación
económica"

Leite negro
Para completar o medo e desorientación do consu idor, aparecen nos titulares erca dun
millón de toneladas e "leite negro". E a xente com za a confundir ese leite non eclarado·
por mor das cuotas lá teas, cun
produto malo, de seg nda calidade, que tamén tire o cosumidor. Como se a me ma vaca
pudese dar dous tipo de leite,
un bó polos tetos d diante e
outro mao polos tetos de atrás.
O chamado Jeite negr é o mesmo leite que o resto, s 'que non
entra na cuota lácte . As empresas páganllo men s ao produtor, co consentiment da Xunta. Oeste xeito, non s' as lácteas obtiveron unha plu valia, senón que a Xunta adio µn problema social antes da eleicións
municipais ao ocultar a verdadeira produción láctea.
Os gandeiros, concr tamente
desde o SLG, viñan de unciando
estas práticas xa hai te po, considerándoas como les vas para
os produtores_...son o produtores os que se atopan, de novo,
culpabilizados por esta práticas.
Uns gandeiros que estlán tamén
a denunciar o uso de atti.bióticos
no penso e os produc os transxénicos, autorizados a~iTiinistrativamente. Cando se d~scubra a
intoxicación por estestrodutos,
usados palas explot cións industriais serán tamén s pequenas gandeirias as que se vexan
abocadas á sua desaJjlarición. •

No inevitábel futuro da Europa multiracial e multicultural
deben abrirse carreiro formas de organización que permitan a
convivéncia pacífica entre as diversas émias e culturas. A
concreción prática dese modelo de organización irase redefinindo segundo as circunstáncias, regras decisórias e maiorias
requeridas sendo razonábel esperar un certo grao de conflitividade. En calquer caso, haberá que adaptarse e aceitar as
consecuéncias do desequilíbrio entre abastecimento autónomo de recursos humanos e necesidades laborais do modelo
económico de desenvolvimento. Nun contexto de crecente
mobilidade dos traballadores non te:i;i.sentido poñer portas ao ·
campo limitando as migracións laborais ainda que convén,
por razóns de organización, ordenación e saúde pública, tratar de controlar e identifiqar tales fluxos migratórios.
O caso de Catalunya de~ostra que as baixas taxas de natalidade do mundo desenvblvido teñen roáis a ver cos valores que coa situación económica. Na sociedade moderna só
interesa o curto prazo e bs valores económicos. O indivíduo moderno monetariza, cada vez máis, ·todas as suas relaciqns e entre o mantimento da sua cultura no médio prazo
e mantimento do benestar no dia a dia elixe esto último.
Esta escala de valores noh ten porque ser aceitada do mes·:.
IDO xeito por todos e de ~Í veñen OS problemas.+
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Limítase acapacidade de endebamento dos concellos para oferecer ácidadania servizos básicos·

Ogoverno condiciona a política económica das comunidades
autónomas coa lei ·de Estabilidade Orzamentária
presentadas as comunidades
autónomas. A sua entrada en ·
vigor provocará, ademais, unha
xerarquización de poderes entre administracións. O governo •
central dótase de capacidade
de control através do ministério
de Facenda e as comunidades
autónomas quedan a expensas
da sua autorización prévia para
aprobar operacións de endebedamento ou de crédito. "Agora
os parlamentos autonómicos
son suplantados polo ministério
de Economía e Facenda co cal
o papel dos lexislativos queda
practicamente eliminado" , di
Rodríguez.

-0- PAULA CASTRO

O proxecto de Lei de Estabilidade Orzamentária, aprobado
polo governo de José Maria Az.nar o Xoves 8 de Marzo, obriga
ás comunidades autónomas a
cumprir co obxectivo de déficit
cero. A lei ponse en marcha antes de que se defina o novo
modelo de flnanciamento autonóm lco. Ao limitar a autonomia financeira das comunidades autónomas provoca un balelrado competencial que supón, na prátlca, unha recentralización polltica a nível estatal.
A autonomía financeira é a principal ferramenta coa que cantan
as comunidades autónomas para definir as suas liñas de acción política. A abriga de cumprir co obxectivo de déficit cero,
definida através da lei orgánica
de Estabilidade Orzamentária,
elimina ese princípio constitucional e permite ao governo
controlar a capacidade financeira autonómica.
O executivo apela aos princípios constitucionais de estabilidade económica e pleno emprego para xustificar o proxecto
de leí. Sen embargo, nengun
destes princípios fai referéncia
algunha á necesidade de garantir o déficit cero. Francisco
Rodríguez, deputado do BNG
no congreso, sinala que se trata dunha confusión consciente
porque, de feito, "un país pode
ter déficit cero e non garantir o
pleno emprego nen unha acaida cobertura social".

Entes xerenciais
A planificación económica plurianual prevista polo governo e
os límites que se impoñen reducen o papel das comunidades autónomas a simples entes
administrativos xerenciais. Para
o deputado nacionalista, a aplicación da lei "vai facer imposíbel que se leve a cabo unha
política que promova o desenvolvimento autocentrado nos
distintos territórios do estado".
A lei tampouco garante o desenvolvemento de determinados territórios, nomeadamente
Galiza, e moito menos que se

Financiamento autonómico

A importáncia do déficit cero como pormca guvemamental anúncia un forte recorte da capacidade das autonomias. Na fotografia,
Rodrigo Rato e Álvarn Cascos.
X. CARBAUA

camiñe "cara a converxéncia,
non xa con Europa, senón co
resto do estado".

O governo aproba o p~oxecto
de forma unilateral, xa que ·entra a trámite sen contar, cando

menos, co informe prévio do
Consello de Coordenación Fiscal, organismo no que están re-

Limitase a posibilidade de endebedamento
dos concellos para dotarse de infraestruturas
Parella ao proxecto de lei de
Estabilidade Orzamentária,
que afecta ás comunidades
autónomas, o governo aprobaba outro destinado a limitar o
gasto público nas corporacións locais. Até o de agora, o
nível de gasto viña definido
polo princípio de suficiéncia financieira, através do que se
trataba de garantir que os concellos puideran dar cobertura
e servizos aos cidadáns. En
diante, para cobrir estas necesidades, os entes locais non
podarán recurrir ao déficit. A
decisión tómase mália non estar aprobado ainda o modelo
de financiamento local.
Os mecanismos polos que se
rexe a lei que afecta aos canee-

llos son semellantes aos que se
aplican para as comunidades
autónomas. As entidades municipais tiñan xa un límite de gasto
definido pala Lei de Facendas
Locais, que permitia o endebedamento para investimentos só
en casos de carácter urxente e
inmediato e para atender servizos obriga:tórios. Souto sinala
que alguns concellos recorreron
ao endebedamento porque nun
momento dado investiron en infraestruturas para oferecer servizos públicos, pero "agora eso tamén se lles vai limitar''.
A diferéncia é que segundo o
informe prévio do Consello
Nacional de Administración
Local, dependendo dos concellos, poderanse ter en conta

algunhas peculíaridades para
permitir o endebedamento,
acompañado, en todo caso,
por un programa de saneamento. Agás e$aS posíbeis excepcións, estabelécese unha
limitación de investimentos
"que non se aplica ao sector
privado", sinala Souto.
Para Francisco Rodríguez resulta preocupante que se homologue, con este duplo sistema de control, ás comunidades
· autónomas e ás corporacións
locais. "Mesmo se tala dos concellos como se non estivesen
ubicados nun território concreto
e non tiveran que ter, as comunidades autónomas, información sobre o que está pasando
nas corporación locais". +

O proxecto de lei apróbase ademais cando ainda non está definido o novo modelo de financiamento autonómico nen se sabe
con que ingresos van contar as
comunidades autónomas. Alberte Souto, membro do gabinete de estudos da Fundactón
Galiza Sempre, explica que "na
vez de darlle máis amplitude de
autonomia financieira ás comunidades, permitíndolles chegar
aos níveis de gasto que consideren necesário para financiar
investin19ntos, o que se vai facer é fixar un déficit igual para
todo o estado".
Con esta lei o governo Aznar
converte ao estado español no
único da UE que se cinxe estritamente ás previsións de déficit
definidas no Pacto de Estabilidade Económica e Financieira
aprobado en Amsterdam en
1997. O pacto comprometía aos
. paise.s comunitários a artellar
mecanismos que garantisen a
estabilidade económica, pero
permitía chegar a un déficit público de até o 3% do PIB. No caso do estado español "mesmo
esa marxe cercénase optando
polo déficit cero", sinala Souto.
Ademais, o resto dos estados
asumiron ese compromiso pero,
en nengun caso o incorporaron
como lei senón que atenderon
aos critérios definidos polo Pacto en función das suas posibilidades de vertebración institucional e da situación económica de
cada momento.•

Grupos incontrolados de fo!guista~ autores dunhas sabotaxes que están ater afeito

Os autobuses atacados nas Rias Baixas
pertencen a empresas que intercámbian servizos con Monbus ·
Boa parte dos ataques perpetrados contra autobuses que temporalmente realizan o transporte
· escolar nas Rias Baixas veñen
dados pala intención de amedoñar ás empresas que intercambiaron O' servizo con Monbus.
Grupos de folguistas incontrolados da Unión están a pasar factura ás compañías que axudan a
Monbus a aminorar o cüsto próprio do conflito. De feito, .a empresa ourensá Anpian deixou de

enviar o seus autocares e várias
compañías máis valoran deixar
de prestar estes servizos para
non ser vítimas das sabotaxes.
Ante a interrupción do transporte escolar nas zonas cubertas
pola Unión, inicialmente Monbus pretendeu substituir os autobuses afectados polo paro
por veículos doutras das compañías do mesmo grupo, pero
tivo que recuar ante as denún-

cías dos traballadores da Unión
e a negativa dos pais e nais do
alunado. A solución adoptada
pola Administración, de acordo
con Monbu~. foi que outras empresas alleas ao grupo prestasen temporalmente o servizo. A
cám~io, autobuses das compañías de Monbus noutras zonas
nalguns casos .asumían tamén
temporalmente servizos das
empresas que pasaron a operar nas Rías Baixas.

O acordo foi satisfactório para
ambas partes, pero mermou o
impacto empresarial que a taiga tiña en Monbus, porque non
diminuiu a sua actividade global ainda que unha das suas
principais compañías estaba
parada. Oeste xeito, os traballadores da Unión continuaban
e'n folg~ pero Monbus non padecía os efe et os do paro. Os
folguistas interpretan que este
acorde supón ·de feito vulnerar

o direito a folga e alguns incontrolados están a actuar
contra as compañías que prestan temporalmente o servizo
me-iante un . acordo con Monbus.
Por outra banda, CCOO e UGT
pediron que non se secunde a
folga xeral do transporte convocada para o 19 deste mes
pala CIG por mor do conflito da
Unión.+
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Aquebra do capital dixital pode arrastrar atoda economia

Empezan a cumprirse os pronósticos sobre a recesión
á renda, o que suporia que cada família teria que adicar unha
cuarta parte da sua renda ao
servizo da débeda. A outra alternativa seria que Wall Street
se inflara até unha sobrevaloración de 70% ou 80%.

~ RAMÓ!l'i MACEIRAS

Hai dous anos comentabamos nesta mesmas páxinas
un demoledor informe de
previsións económicas feito
por dous reputados economistas neoliberais, Wynne
Godley e Bill Martin, no que albiscaban os acontecementos ·
que hoxe se viven, o clima recesivo en Estados Unidos e o
estoupido da burbulla bursátil.
O informe titulaba-se America 's
new era, dos dous economistas
arriba nomeados. Wynne Godley foi o máximo responsábel da
Nova Escala de Cambridge e
Bill Martín foi dos poucos que
preveu, a finais dos oitenta, as
consecuéncias da burbulla especulativa británica, cuxo estoupido provocaría a recesión. Este
dous gurus pronosticaban que o
fin do mercado alcista en Wall
Street (ao que estamos asistindo desde hai vários meses) provocaría una recesión. O aforro
negativo e o endebedamento
particular -ambos os dous en
níveis record-, asi como os colosais desequilíbrios externos colocaban aos Estados Unidos '\no
fio da navalla", salientaban Godley e Martín.
O informe dicia que ·o crecimento elevado ·aa economía
esfadounidense era froito dunha caída sen precedentes .do
aforro neto dos fogares. O aforro piso u território negativo :a
meados da década dos .noventa. Agora, segundo os cálculos
dos economistas, o gasto rebasa á renda nun 7% aproxi-

Para Godley e Martin nengunha
desas condicións semellaba
creíbel. "O máis probábel -segundo os autores do informe-, é
que a bolsa pinche, se recupere
o aforro privado e se pegue un
freazo ao crecemento económico". Godley e Martín pronosticaban cinco anos de crecimento
negativo para os Estados Unidos no novo milénio. Está claro
que este informe deu no cravo.

A quebra da nova economia

O american way ol life vai ter que acomodarse aos complexos tempos de recesión.
1

madamente. Á sua vez, o endebedamento privado situase
1,65 veces por riba da renda
privada. Para Godley e Martín
a situación era inaudita e insostíbel. E,sa situación seria
lmposíbel de non existir tamén
un mercado alcista en Wall
Street, razonaban os autores
do informe. Aihda que os investimentos en bolsa están
concentrados entre o 20% dos
fogares estadounidenses de
maior renda, son precisamente
estos fogare 1s OS' que máis
gastan (correspóndelles un

40% do consumo total), salientabann Godley e Martin.
O insostíbel de tal situación estribaba en que a economia es·tado un.id en se d~pendia dun
desplome histórico do aforro
privado, que alimentaba á sua
vez unha bolsa alcista e un endebedamento crecente. Segundo os autores, para que a economia seguise crecendo o aforro privado teria que cair a un
1nível negativo ~ equivalente ao
11 % da tenda, o que significaría
que a débeda privada duplicaria

O ano pasado comentamos tamén aquí outro libro, esta ve+
con menos fundo teórico. Coincidindo cos 71 anos do "gran
crack" bursátil de Outubro 1929
o ano pasado xurdian estudo~
que abrian sérias dúbidas sobre o futuro da economia mundial. Michael J. Mantlel, un influinte xornalista do semanário
Business Week, botaba unha
· pouca de auga fria ao optimismo norteamericano do pasado
verán no seu libro A Próxima
Depresión de Internet ( The Coming Internet Depression, Basic Books, 2000). O título completo do libro d io case todo:
"Por que o boom tecnolóxico se
vai ao garete, por que o crash
será pior do que vostede pensa, e como prosperar despois".
Nunha visión pesimista sobre a
economia , Mandel aseguraba

que a chamada nova economía, ou revolución tecnolóxica
e económica baseada nas redes dixitais, ia verse 1freada en
seco pola falla de financiación.
Mais concretamente, pola retracción do se.u principal combustíbel, o capital risco , barato
e abundante até éntonces, pero
tamén conservador cando albisca maus tempos.
A história demostra que en caso de turbuléncias, o primeiro
en desaparecer son as saídas a
Bolsa; o segundo, aproximadmente un ano despois, é o manantial do capital risco. Isa significa problemas para as empresas da nova economia. Mande! pergúntase que pasa coas
empres?S tradicionais. Non poden ª? wellas empresas eléctricas, petro leiras , automobilísticas ou de distribución seguir
sustend~ o ciclo económico? A
respos~ de Mandel é que o
sector t cnolóxico aportou un ha
porciór demasiado grande da
medra\ os últimos anos, e as
cifras M reflecten unha caída
nos in ~stimentos en tecnoloxias da información. Se a economía di~ital morde o pó, arrastrará c~~ sigo a 1toda a economia. A ganáncias ' de produtividade e umara~se, levándose
consig a medra, mentres a
Reserva Federal subirá os seus
tipos de interés para frear a inflación, o que só conseguirá
agravar o parón económico. A
econo ~iá entrará nunha profunda e lgnga recesión. lsto repoucas palabras a visume
sión ap qalíptica de Mandel. ..
Outro q e acertou. •
1

es

1 &füt.lMIMii@S1
Os deseñadores da política económica mundial· debaten estes días cal é a profundidade
da actual situación de inestabilidade que es-.
tán a sofrer os mercados de valores desde
· Wall Street até Rúsia, o suleste asiático ou
Latinoamérica. Apesar do optimismo mostrado polo ministro español Rodrigo Rato,
ou Hans Tietmeyer (Presidente do Buba) ou
Trichet (Presidente do Banco de Franza), as
cifras macroeconómicas que se van coñecendo apontan a unha realidade recesiva en escala global que se expresaría con toda forza
entre os anos 1999 e 2000. Sen ánimo apocalíptico, pode-se dicer que asistimos ao
princípio do fin do ciclo alcista da economia
mundial e somos testemuñas da primeira crise económica verdadeiramente mundial e
globalizada de toda a história do capitalismq.
Alan Greenspan, Presidente da Reserva Federal (FED) dos Estados Unidos, alertaba o
pasado fin de semana en Berkeley (Califórnia) sobre a situación da economia mundial.
Sempre críptico, Greenspan deixou cair im.plícitamente a posibilidade de que na reunión da FED o 29 de Setembro [1998] se decida unha baixa de tipos de xuro a fin de
evitar a caída da demanda interna nos Estados Unidos. Tal feito seria imitado por Europa para manter o dinamismo do consumo
interno dos 15. Este último factor -a propensión ao consumo por parte dos norteamericanos e europeus- é o verdaeiro dinamizador
da economía nestas zonas do planeta. A caida dos benefícios en bolsa afecta seriamente
o consumo interno por unha razón: en Estados Unidos máis de 50 millóns de cidadáns
invisten en bolsa e nos últimos sete anos obtiveron benefícios fabulosos nun mércado
en alza. En Europa falamos de cifras tamén
mo1 importantes de diñeiro de pequenos
investidores colocados nos mercados de va-

Benvidos ao novo milénio

ao 1,5% e 1.7% para 1999. De cumprir-se estes prognósticos, a economia mundial teria o
mesmo crecimento dos anos 1981-82, cando
se produciu a peor recesión desde 1930.

CON ESTE ARTIGO, COMENZAMOS AS NOSAS COLABORACIÓNS SOBRE TEMAS ECO-

A rec~ión extende-,se a Europa do Leste,
polo cohtáxio ruso, Africa do Sul e Latinoamfrica. Os capitais foxen de Venezuela,
Brasil, Colómbia, Polónia, etc. The Economist calcula que o crecimento de Latinoamérica reducirá-se a 0.8% no ano 1999.

NOMICOS EN

A

NOSA TERRA NO OUTONO DE

1998. DAQUEL~

PROGNOSTICABA-

MOS TAMÉN OS ACONTECEMENTOS MUNDIAIS QUE HOXE SE DESATAN ABERTAMENTE.

lores. Por outra banda, o abaratamento do
custo do diñeiro impulsaría a demanda de
créditos, inxectaria liquidez e animarla 9 in~
vestimento das\ empresas, moitas das cales
empezan a paralisar proxectos en todo o planeta ante o clima recesivo que se padece.
Só o anúncio de Greenspan servirá como
boa nova para Wall Street e animará tamén
os corros europeus, os que seguramente reaccionarán con alzas moderadas. Nembargantes, o mercado de valores está tocado e
os analistas de consultoras privadas como
J.P. Margan, Standar and Poor's, Moody's
-por citar aos máis influentes- calculan que
a recuperación será de longo prazo.
• MÉDIO MllNno EN RECESIÓN. A recesión ainda non chegou a Europa e Estados
Unidos, pero xa é un feíto con§umado no
Suleste Asiático, Rúsia, Xapón, Africa e Latinoamérica. De afectar a China -sometida a
fortes presións pola caida das suas exportacións e a diminución dos investimentos estranxeiros nese país- o impacto seria devastador para os planos de recuperación que executan os governos da zona asiática, os cales,
por certo, non dan mostras de mellorar a situación. A solvéncia financeira de China e
Hong Kong está en baixa. A axéncia cualificadora de riscos Moody's anunciou a pasada
semana que revisará á baixa as emisións en

moeda estranxeira a longo praz~ de China e
Hong Kong. Mood'ys advirte tamén que entran en zona de perigo os catro maiores bancos chineses: o Banco de China, o Banco
Agrícola, o Banco de Indústria e o Banco de
Construción. Sete bancos de Hong Kong entran en zona tormentosa, segundo Moody's,
entre · eles o Hong Kong and Shangai Banking Corporation, o maior do mundo en recursos próprios. A banca xaponesa está en
níveis de insolvéncia alarmantes, só sostida
con fortes inxeccións de carros públicos, ante as queixas de Estados Unidos pola reticéncia xaponesa a reformar o seu superprotexido sector bancário. Hai que lembrar que o
ano pasado foron á creba os catro bancos xaponeses máis grandes, arrasados pola primeira onda da crise asiática.
No resto da zona asiática a situación non
é mellor. A influente revista The Economist calcula na edición do 5 de setembro
que o PIB de Indonésia cairá 15% este
ano e un 6-7% en Corea do Sul e Tailándia. As economías da zona representan as
duas quintas partes do poder de compra de
toda a economía mundial.
O crecimento mundial en promédio foi dun
4% durante 1996 e 1997. J.P. Margan, citado por-Tue Economist, prevé que este ano o
crecimento mundial conxunto non chegue

A enfermidade recesiva contaxiase por
duas vias. A primeira é a caida, en picado
dos prezos das matérias primas. Asia era un
grande importador de matérias primas. A
recesión na zona tirou ao chan os prezos
do petróleo e doutros produtos. The Economist calcula en 30% a caída dos prezos das
matérias primas desde mediados do 97, a
maior caída en 25 anos. Os prezos son en
termos reais os máis baixos desde 1930.
A segunda via de contáxio da recesión é a
desconfianza dos investidores nos mercados
emerxentes e a fuxida en masa dos capitais
até as illas seguras dos bonos do T esouro de
Estados Unidos e os bonos alemáns. Os capitais abandonan os mercados de valores e
refuxian-se na renda fixa, avalada polos governos. Tan é asi que hoxe pódese comprar
débeda rusa polo 14% do seu valor nominal.
En resumo, a baixada de tipos de xuro que
tentarán Estados Unidos e Europa pretende poñer unha barreira contra a entrada
da recesión nesas economías, pero queda a
dúbida de se non será xa demasiado tarde.
Greenspan dicia-o a semana pasada en
Berkeley: "non é creíbel que EEUU sexa
un oasis de prosperidade que non se vexa
afectado polo resto do mundo".•
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Oconcello de Ferrol fixo unha oferenda floral ante omonumento de Amador Rey eDaniel Niebla

A.reforma laboral centra os discursos do Dia da Clase Obreira Galega
9*P.C.

Duas manifestacións a horas
diferentes en Ferrol. Unha
convocada pola CIG e a out re por CCOO e UGT. As
duas con remate diante do
mesmo monumento, o que
lembra aos traballadores de
Bazán, Daniel Niebla e Amador
Rey, asasinados en 1972. A
data, o pasado Sábado ·1O de
Mirzo, instituida como o Dia
d Clase Obreira Galega, en
m mória dos finad9s pola defe sa dos seus dlreitos laborals e das liberdades públicas.

ma laboral. Unha campaña que
dará comezo o próximo 22 de
Marzo con manifestacións en to, das as cidades. O sindicato naMobilizacións
cionalista tamén adicará o primeiro de Maio -Dia da Clase
Obreira- a explicar as repercuA CIG aproveitou o acto para
adiantar a data dunha primeira
sións concretas que terá para
mobilización en contra da retoros traballadores esta reforma.

nários e os conflitos aos que se
enfrenta cada colectivo estiveron presentes en Ferro!.

Ademºais, estase preparando
documentación para pór en
marcha un reparto masivo en todas as empresas do país.
En todo caso, Acuña cuestiona o ·
papel xogado polos sindicatos
CCOO e UGT na aprobación
desta reforma. Ao seu entender,

Para a CIG segue a ser fundamental a clebración do 1O de Ma~.

Voz Noticias

o feito de que lego de se aprobar
por decreto non iniciaran actos
de -protesta, fai pensar na posibilidade de que, de fundo-, tampouco estiveran tan en desacorde.
CCOO e UGT

As centrais sindicais estatais ce- ·
labraron o 1O de Marzo conxuntamente. A manifestación, encabezada polos secretários xerais
de UGT, Xesús Mosquera e de
CCOO, Xosé Maria Castro, chegaba ao monumento en memória de Amador e Daniel poucos
minutos despois de rematar o
acto da CIG.

Os traballadores galegas en fréntanse a unha nova reforma
labo ral aprobada por decreto
polo governo. Para a CIG e nomeadamente para o seu secretário xeral, Fernando Acuña, esta reforma volve atentar contra
os direitos laborais da clase traballadora,· pero non surprende
uporque levamos en proceso
permanente de reforma laboral
desde 1994".

Nas suas intervencións centrábanse, sobre todo, na precariedade laboraldos traballadores
galegas, o elevado índice de desemprego que se rexistra ·en
Galiza e nos graves problemas
de infraestruturas que padece o
país. A partLcipación, en xeral,
foi escasa. As duas manifestacións asistiron apróximadamente unhas 1500 persoas.

Este fo i un dos aspectos nos
que máis afondou o líder sindicalista na sua intervención ao
remate da man ifestación do 1O .
de Marzo. Pe ro Acu ña tamén
lembrou aos traballadores que
están, nestas datas, mobilizándose para que lles sexan recoñecidos os seus direitos. Asi,
Transportes la Unión, o 061 , os
traballadores do servizo de limpeza de Área Central, os funcio-

O concello de Ferrol, tamén
lembrou cunha oferenda floral
áos traballadores de Bazán
mortos polos disparos da policia. Xaime Bello, en representación da corporación municipal
encarregábase de facer a oferenda adicándolle a homenaxe
a Daniel Niebla e Amador Rey e
a todas as persoas que deron a
sua vida por defender os direitos humanos.•

GALIEMPREGO OU A FEIRA DAS MENTIRAS
'I

RUBÉN CELA DIAZ

O dias 15, 16 e 17 de Marzo está a ter lugar en Compostela a IIl edición do certame
Galiemprego baixo o lemá Novas empregos,
novas profesións. Para Galiza N ova, organización xuvenil do Bloque N acionalista Galego (BNG ), resulta moi cuestionábel a vir·
tualidade que poida ter a celebración <leste
cúmio en func ión das experiéncias dos
anos anterior~ , nas que se deron unha série de debates que non supuxeron nengun·
ha variación na política da Xunta.
Antes de falar de como a xente moza se ten
que adaptar ás novas tecnoloxias, que son
xunto coas "novas bolsas de emprego" os
temas que nuclean o programa .desta edi.ción, haberia que perguntarse cómo se po·
den dar as condicións para que mozos e
mozas poidan criar unha empresa ou conseguir un emprego.
Galiemprego aborda "dous contextos complementários": a "rede de políticas activas de

da ~ocidade galega é obrigado non desviar
os debates cara cuestións de moito menor
calado . Nestes momentos son moitos os
problemas que afectan aos mozos e mozas á
h ora de atopar un posto de traballo digno:
• UN SISTEMA EDUCATIVO DESNORTADO que non forma a mocidade en función

das necesidades do
mercado laboral e en
consonáncia coa realidade socio-económica
das comarcas galegas.
Trabas como a Selecti·
vidade, a reforma do
MIR ou a Lei de Pasantias so~ bo exemplo de
cómo utilizar o ensino
como un colchón de
parados/as.
•

EVENTUALIDADE:

ro, asi como acadar a independéncia económica, mercar un piso, etc.

ller e moza condiciona totalmente as tua:s
oportunidades de acceso a un emprego

•

• 0 VOLUNTARIADO E A REFORMA DA

MENOR DURACIÓN DOS CONTRATOS:

ao ·que contribuen en grande medida as fa.
PSS: O govemo central, nunha intromi·
sión nas competéncias autonómicas acaba
mosas Empresas de T raballo _Temporal
(ETis), ponto de explotación para mozos e
de emprender un debate sobre o futuro da
PSS que na actualidade cubre gratuitamenmozas desesperados/as en búsqueda dun
emprego. Novo xeito . te con xente moza milleiros e millleiros de
postas de traballo. En contra do que nós
de escravitude que
amarra ás persoas para · defendemos, a solución para o governo
nunca pasa '.p or criar postos de traballo para
realizar traballos de
dias ou de horas. lsto é
profesionai~ senón por manter esas prazas
con voluntários/as que ou ben terian unhas
o que desde -a Admi·
remuneracións económicas ( é dicer un emnistración denominan
prego encuberto coas máís aberrantes con~
"libre disposición".
dicións laborais e salariais) ou ben benefícios de cara ao acceso á función pública, o
•
AUMENTO DOS
que suporia unha grandísima discrimación
BENEFÍCIOS DAS EMcon tespeito ao resto de mozos e mozas.
PRESAS A CONTA-DO
PLANTEL: porcentual• NovAS FORMAS DE EMIGRACIÓN de
mente ao longo dos úlmozos especialmente a zonas como as lilas
timos anos os gastos de
Canárias ou ás Illas Baleares.
persoal sobre o valor
engadido bruto ao cusPésie ao exposto para Galiza Nova noµ ten
to de factores baixa
constantemente, na·
cabida o pesimismo e a alternativa encármentras neste mesmo
nase nun novo governo que aposte pola
criación de emprego para xente moza, que
periodo o resultado neto total das empresas
traballe para incentivar a transformación
sobre o valor engadido aumentaba nun
270%.
deses contratos temporais en fixos e fomen·
tar as iniciativas empresariais xuvenís, pre·
ocupado pola formación dos seus futuros e
• MENOR XERACIÓN DE EMPREGO.
Mentres que no resto do estado o emprego
futuras traballadores/as, que poña freo a
emigración xuvenil e que faga control efecmedrou desde o terceiro trimestre do 97 ate
o 3º trimestre do 2000 nun 13.68% en Ga,
tLvo para que se respeten escrupulosamente
liza tan só medrou nun 8.83%
os direitos laborais da xente moza. •

'Nestes momentos-

son moitos
os problemas .que
afectan aos mozos e
mozas á hora de atapar
un posto de traballo
digno"

Na Galiza á altura do
emprego" e unha série de xornadas técnicas
segundo trimestre do
ano 1.997 existían un
sobre os novos empregos. Baixo o eufemistotal de 181.900 traba,
mo de políticas activas de emprego o que se
lladores eventuais (un
agocha son subvencións a empresários/as
en detrimento .das "políticas pasivas de em33.94%); no segundo
trimestre do 2.000 esa cifra xa aumentaba
prego" que englobarían ás prestacións a de,
até alcanzar a un total 236.400 traballado,
sempregado/as, salários mínimos para parados/as, etc. Desde Galiza Nova apostamos . res/as (un 35.2Ó%). Unha evolución alar·
mante, .máis ainda se ternos en conta que
polas axudas a aqueles mozos e mozas con
estas porcentaxes se elevan drastjcamente
inciativa empresarial, pero isto nunca se tecando falamos do emprego xuvenil (63%
ria que facer a costa de reducir os servizos
dos menores de 30 anos que teñen o "privisocias. Ademais, como pode observarse poléxio" de acceder a u:b. posto de traballo te·
los ponentes das charlas, o que se busca é a
ñen un contrato eventual). A isto súmanse
importación de modelos alleos, sen unha
os mozos e mozas que están a realizar o seu
perspectiva autocentrada no país.
traballo totalmente "en negro". Esta inseguÁ hora de abordar a problemática laboral ridade persoal lapida calquer plano de futu·

• MEDRE DO DIFERENCIAL DE DESEMPREGO HOMES-MULLERES, é dicer ser m~-

RUBEN CELA é Secretário .Xeral de Galka Nooa,
organización xuvenil do BNG.
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Dous
estudantes
en cadeira
de rodas e
sen ascensor
Acuden a clase en cadeira de
rodas e _ao chegar ao instituto
·os seus compañeiros e profesores teñen que axudarlles a subir
i.ricluso até o terceiro andar palas escaleiras. Son dous alunas
discapacitados que cursan os
seus estudos no Ricardo Mella
de Vigo, centro de ensino no
que a X unta ainda non se decidiu a il).stalar un ascensor. ·
Vai para dous anos desde que
os alunas demandan que o
lnstituto teña un equipamento que permita asistir a clase
sen atrancos a estes dous rapaces. Pero non son os únicos
problemas que ten o estudantado. No polideportivo chove
e nas aulas vai fria.
"Pedímoslle á Delegación de
Educación en Pontevedra que
instale unha calefación nun
dos pavillóns porque vai motísimo fria e é insoportábel estar
nas aulas", explica unha aluna.
No IES Ricardo Mella existe
unha única caldeira central
para os tres módulos. Asi,
mentres os alunas do pavillón
central "marren de calor" o
resto "estamos aterecidos".
"Temos que facer deporte· nun
ximnásio no que non callen
todos os da clase, porque no
polideportivo, ainda que_lle
puxeron teito, entra a auga e o
vento polos laterais., Para que
queremos unha pista de deportes que non podemos usar e na
que din que investiron máis de
18.000 millóns", perguntase
unha representante d9s alunas.
O estudantado pede insistentemente e sen éxito unha reunión
co Delegado de Educación.
Cantan co apoio das ANPAS,
do Consello Escolar e do profesorado e veñen de decidir que
van endurecer as suas mobilizacións. A pri~eira das protestas
celebrouse en Novembro. En
Febreiro convocaron unha nova manifestación e desde o dia
8 de Marzo protagonizan todas
as mañás paros reivindicativos
de 45 minutos. Apartir do Xoves 15 de Marzo concentraranse cada dia diante do instituto e
cortarán o tráfico con·ánimo de
topar unha resposta por parte
da Administración.
Queren que Educación acondicione adecuadamente as aulas, solucione as insuficiéncias
da caldeira central e peche a
pista de deportes. Ao tempo
demandan un ascensor e as
infraestruturas necesárias para ·
evitar todas os atrancos cos
que se atopan os compañeiros
con deficiéncias físicas. +

Na Suíz:a, o proxecto de lei "adapta a lexislación á realidade", segundo a Ministra do Interior. Poderase
.cementos autoriz:ados.

m~rcar

e cosumir marihuana e outros derivados do cannabis en estabeleP. BERGANTIÑOS

Suíza súm~se aHoianda ao regular oconsumo de hachís emarihuana

Fumar porros con amparo legal
9* A. ESTÉVEZ

A Joan Manuel Serrat un grupo de admiradoras que pasan
dos cuarenta lánzanlle ao escenário unha planta de marihuana que unha delas cultivou na sua casa. Escoitáronlle dicer
dias antes que fumarse un porro de cando en vez íalle ben.
Andrés Calamaro perfuma os seus concertos co cheiro de
canutos encadeados, e Bill Clinton, quen asegurou ter fumado marihuana duas veces cando novo, despídese da Casa ·
Blanca sinalando que o seu consumo non é perigoso. Ademais, investigadores de Madrid proban en ratos os efeitos
anticanceríxenos do princípio activo da maria, e Suíza súmase a
Holanda á hora de despenalizar o consumo de hachís e marihuana. Xestos illados de tolerl¡Íncia ou pasos cara á regulación?
Ser menor de dezaoito anos ou
non residir en Suíza serán os únicos impedimentos para mercar
derivados do cannabis unha vez
que se aprobe o proxecto que o
Governo ven de apresentar no
Parlamento. O modelo que segue
o texto apresentado o Venres 9
de Marzo en Berna semella calcado do holandés. Despenalízase o
consumo e permítese a venda en
coffee-shops,' bares que tamén
poderán suministrar bebidas. O
máis probábel é que a venda sexa limitada a cinco gramos. A ministra do Interior, Ruth Dreifuss,
incidiu en que a política suíza sobre drogas baséase na prevención, a terápia, a loita pola saude
dos toxicómanos e contra a delinc u é n c i a, pero recoñece que
"adapta a lexislación á realidade".
Suíza segue os pasos de Canadá e Holanda, paises non só pionei ros na despenalización, senón tamén no tratamento de toxicoman ias. A implicación do governo ·no "problema das drogas"
autorizando a venda controlada
de cannabis evitou que unha cidade como Amsterdam, paraíso
para os toxicómanos desde ti-

nais dos·sesenta, perdera o control sobre o tráfico destas substáncias. Nos últimos anos, para aderirse ao grupo de Maastricht, reduciu o número de coffee-shops e a cantidade permití. da da venda, de 30 a 5 gramos.

e

Lonxe queda este puntó de vista
de moitos dos tópicos que marcan o consumo dos derivados
do cannabis. Tópicos que levaron en 1937 a un comisário estadounidense, Harry Anslinger,
impulsor dun proibicionismo que
arranca nos trinta primeiros
anos do século XX, a afirmar no
Congreso que a marihuana impulsaba ás mulleres brancas a
ter relacións sexuais con homes
negros. O psicólogo Juan Carlos Berrio recolle a anécdota no
seu libro Bálsamos y venenos.
La droga como engaño.
Xa hai trinta anos, en 1971, que
a Organización Mundial da Saude desmentía que os derivados
do cannabis tiveran capacidade_
aditiva. Sen embargo, a política
do PP no ·Estado personalizada no delegado Plano Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles,

non permite nen sequera o debate. Certo é que o presidente
José Maria Aznar rebaixou· o ton
das SL!as propostas desde que
era candidato. Antes da sua
chegada á Moncloa, reiterara o
desexo de que o consumo en si
tora considerado delicto castigado con penas de prisión. Hoxendia o consumo de hachís ou
marihuana nun lugar público esta sancionado administrativamente con multas que abalan
entre as 50.000 e o millón de
pesetas, condonábeis por un
"tratamento de deshabituación".

Da história e dos políticos
Nen sempre aconteceu o mesmo.
A história e histéria proibicionista é
relativamente recente, liderada
polos Estados Unidos e por personaxes como o mencionado comisário Anslinger. Xa daquela se defendía o dramaturgo francés Antonin Artaud sinalando que "o número de toxicómanos enfermos é mínimo comparado co de toxicómanos por pracer''. Dentro do Estado
español, os primeiros anos de governo socialista marcaron un roteiro cara a despenalización que, logo, se torceu. "Fumar un porro é
sano", dicia xa como presidente
Felipe González. Apoiaban a legalización do cannabis Tierno Galván, Ramón Tamames ou Juan
Maria Bandrés, entre outros. Un
ano despois da chegada ao poder, o PSOE despenalizaba o
consumo coá diferenciación da
drogas duras e brandas.
"Sempre que se observara Ünha
mínima discrección era posíbel
fum·ar hachís en calquer lugar
público, sen que ninguén chega-

ra a reprimir o que xa constituía
unha prática habitual. Por exemplo, recentemente a actriz Sharon Stone declarou que cando
visitou España por esa época
fumou hachís en restaurantes,
sen que ninguén se molestara",
lembra o historiador Juan Carlos
Usó no seu estudio Drogas e
cultura de masas.
Pero este relax rachou co aumento de actos delictivos relacionados
con toxicómanos. Alcaldes conservadores publicaban bandos
nos que multaban o consumo e a
ofensiva local rematou na Leí sobre Protección Cidadá, coñecida
como a "Lei Corcuera". Desde
aquela, constituíronse asociacións a prol da legalización, a
máis coñecida a "Ramón Santos
de Estudios sobre o Cannabis" en
Barcelona, e cidades como Compostela e Vigo acollen alomenos
unha fumada anual na: rua.
Xuíces, avogados, nóbeis como
Milton Friedman ou Garcia Mázquez, escritores como Vargas
Llosa e Carlos Fuentes ou mesmo organizacións políticas como Izquierda Unida, apoian a
despenalización .do consumo e
o debate sobre a legalización.
Debate difícil nun Estado no que
as todas as drogas ilegais caen
no mesmo saco P.ara a opinión
pública e onde o consumo r.ion é
visto como unha cuestión sóciocultural, senón como unha anomalía. Visión que contrasta coa
que daba o patriarca das letras
valencianas, Joan Fuster, hai
quince anos. "Sexamos sinceiros, tan droga é un porro como
un anaco de butifarra da Garriga
ou un prato de arroz".+
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O Presidente de Suláfrica Thabo Mbeki, quere culminar a refonna sanitária iniciada por Mandela, ambos na fotografia. A SIDA, actualmente, está a deixar moitos orfos no continente africano

As indústrias farmacéuticas apáñense ao uso de remédios xenéricos para aS10A

.Suláfrica decreta a emerxéncia sanitária para esquivar
as patentes médicas
*

CÉSAR LORENZO GIL

O governo sulafricano segue
disposto a esquivar as patentes sobre medicamentos
antisida, recoñecidas pala Organización Mundial de Comércio (OMC). Entrementres o Tribunal Supremo de Pretória decide a legalidade dunha norma
que permite a venda de remédios xenéricos, o executivo decid i u decretar o estado de
emerxéncia sanitária como único xeito de facerlle fronte á epidémia de Sida que sofre o país.
O 20 por cento dos varóns sulafricanos son seropositivos. Ao redor
de tres ryiillóns de persoas morreron en Afrtca por esta enfermidade. Este continente sofre o 70 por
cento dos 36 millóns de casos de
Sida do mundo. As estatísticas
son ainda máis crueis. Moitas famílias están compostas por avós
e netos, mortos os pais por esta
doenza. A maioria dos afectados
non pode medicarse, afogado polo baixo nivel de vida e o alto custo do cóctel de menciñas que forma parte do tratamento.

macéuticas. TAC tivo un importante papel na redacción da lei
. do 97. MSF iniciou unha campaña de recollida de sinaturas contra a demanda empresarial á
que se podde acceder pola internet através de www.msf.es.

O exército do Gran Forma
As grandes indústrias farmacéuticas sábense conscientes do que
pode significar a liberalización do
comércio mundial de medicamentos xenéricos. As transnacionais
Boehringer-lngelheim, Glaxo

1
1
1
1

Várias organizacións humanitárias arroupan plenamente a decisión de Mbeki. Treatment Action Campaign (TAC), Cruz Vermella, Oxfam -coñecida no Estado español pala sua filial lntermón- e Médicos sen Fronteiras
(MSF) criticaron duramente a·atitude das grar:ides indústrias far-

ron uns gañas de 2 billóns de pesetas en 1999. Destes cartas, Africa só recibiu un 8 por cento dos investimentos, mália que a demanda
de tratamentos nese continente é
moito máis acuciante. Casas como
Merck ofereceron rebaixas de até
o 85 por cento nos seus tratamentos a cámbio de paralizar a importación de xenéricos, pero a sua
oferta nen consegue igualarse coa
de Cipla nen lle serve ao governo
sulafricano, que sospeita das intencións da compañia.

O certo é que as indústrias obtive-

Estudantes de Yale protestaron

Os exemplos do Brasil
ou Exipto
O intento lexislativo sulafricano non é novo no panorama internacional. Os altos custos dos medicamentos puxeron en alerta vários estados dos países
subdesenvolvidos. O,s governos de Brasil, a India,
Exipto ou Tailándia dispuxeron normativas de apoio
á criación de liñas de investigación farmacéutica
para fabricar menciñas xen é ricas, de calidade e a
baixo prezo.

Arestora, o país agarda a continuación dun xuízo que lle dea validez a unha norma aprobada en
1997 por Nelson Mandela para
permitir a importación de medicamentos xenéricos. A leí ficou
parada logo de que os máis importantes laboratórios do mundo
interpuxesen un recurso ao consideraren que Suláfrica pasaba por
riba dos direitos intelectuais sobre
patentes aprobados pola OMC.
O actual presidente sulafricano,
Thabo Mbeki, convencido de
que a OMC presionará con forza sobre o Tribunal, decidiu declarar o estado de emerxéncia
sanitária. Esta medida, apoiada
pelas Nacións Unidas, esquiva
as patentes, e permite que o governo importe os medicamentos
xenéricos que a indústria índia
Cipla lle oferece a baixo prezo,
63.000 pesetas polo mesmo cócel que agora costa 1,5 millóns.

Smith Kleine (GSK), Merck, Roche, Bayer e Bristol Myers Squibb
(BMS), entre outras, mobilizaron
todos os seus resortes para gañar
o X\.lÍZo de Pretória. O portavoz
en Africa da alemana Bayer, Michael Diehl, considera vital impedir a importación sulafricana de
xenéricos. "Se perdemos, o fenómeno estenderase por todo o
mundo. Perderíamos tanto diñeiro
como o investido en investigación; non podemos facer iso cos
nosos accionistas."

1

A experiéncia brasileira foi a
máis satisfactória, até o momento. O abaratamento dos
tratamentos reduciu á metade a mortandade por Sida
no país sulamericano. Ao
tempo, a sanidade pública
beneficiouse dos esforzos
desa florecente indústria. Na
medicina xeral cada vez
máis utilízanse os xenéricos
e en repetidas ocasións, o
presidente do país, Fernando Henrique Cardase, explicou as posibilidades de exportación dos seus remédios para facilitar o acceso
dos medicamentos nos estados pobres.
Exipto e a Índia anunciaron
nos foros internacionais que
as suas indústiras médicas
de xenéricos son autosuficientes, venceron as dificuldaaes de financiamento público para tratar a epidémia

e converteron os seus laboratórios en sedes de investigación moi avanzadas, iso
si, illadas polo exército invis íbe I da grande indústria
transnacional.
A situación de Tailándia é a
máis sangrante. Os seus investigado res conseguiron
criar un xenérico capaz de
tratar a meninxite -moitas
veces relacionada coa Sida-. Mais os laboratórios
norteamericanos Pfizer opuxéronse con raiba, mobilizaron o governo de Washington e conseguiron que o governo retirase o novo produto por medo a sufrir un encarecí mento demasiado
gravoso dos aranceis con
este país asiático.
No Estado español, o Bloque Nacionalista Galego
(BNG) instou ao governo
central a apoiar a normativa sulafricana e influír nas
Nacións Unidas ao seu favor. Esta proposta foi
apoiada por Iniciativa per
Catalunya- Els Verds e ainda non se debateu no Congreso. O deputado nacionalista Carlos Aymerich,
considera fundamental "impulsar un sistema internacional de comércio no que
primen os intereses da saúde e do acceso universal
por riba dos gaños sobre
patentes."+

polos convénios desta universidade estadounidense con BMS
para a fabricación dun cóctel antisida, que lle reporta a esta empresa uns benefícios de 6.800
millóns de pesetas cada ano. A
negativa do Gran Farina (asociación que reúne os principais
laboratórios) explícase nas palabras do director xeral de GKS,
Jean Pierre Garnier. "Os xenéricos aprovéitanse ilexitimamente
do traballo dos inventores dos laboratórios. Intentan destruír o sistema de patentes e enriquecerse
á costa do esforzo doutros." +
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Oempate en San Siro provoca ocesamento do adestrador Roberto Zaccheroni
.

ODeportivo sofre perO convence en Europa .
-0-

C.L.

Despois da derrota do Deportivo en lstambul ante o Galatasaray, as posibilidades de clasificación para os coruñeses
erah ben ·complicadas. Como
mfnimo, a equipa de lrureta tiña que vencer os dous partidos de Riazor e xogalo todo
contra o Milan en ltália. Os
cálculos, unha vez máls, safronlles aos coruñeses. Acabaron a liga como primeiros
de grupo e no mellor intre
de forma para se enfrontaren ás coiteladas de cuartos
de final da Liga de Campións.
Na tempada do gran fracaso do
futbol italiano, o seu tradicional
estilo de xogo segue impoñéndose. O modelo futbolístico de
Javier lrureta está sostido nos
patróns da férrea disciplina defensiva, a velocidade no contrag o lp.e e na definición no ataque. Igual que a selección azzurra en cada cita interna·Cional, o Deportivo dá medo en
cada balón salto, asusta os
seus rivais a base de domínio· .
dos alicerces do futbol.
Os encontros definitivos do Deportivo en Europa confirman
esta tese. O 7 de Marzo, no início do segundo tempo do seu
partido contra o Paris Saint
Germain, na Coruña, o resultado era 0-3. Grácias ao -acerto
de Walter Rifle Pandiani e áo
considerábel atordoamento da
escadra francesa, os branquiazuis acabaron por vencer 4-3.
A remontada máis impresionante dos últimos tempos non se
produciu através de xogo vistoso ou do liderato dos "artistas"
da eqúipa. Os catro goles -de
feitura moi similar- nacen dese
compromiso deportivista coa
eficácia, co padrón sinxe-lo e
maxistral que o seu técnico debuxa cada dia na pizarra dos
campos de adestramento de
Acea da Ama.
Seis dias despois, nun Martes,
13 nada ilusionante, o Deportivo
fixo o mesmo. O seu partido
contra o Milan foi unha homenaxe ao catenaccio, pero cos papeis cambiados. Os rossineros
non souberon xogar ao ataque.

O porteiro italiano Rossi foi un espectador máis do excelente tiro de penalti de Djalminha.

Cando o balón andaba nos domínios de Albertini nunca se sabia se o centrocampista ia poñer
o balón a xogar á loteria entre a
trincheira galega ou pasarlles a

Gatusso ou a Helveg para que
mostrasen -ª sua ruín técnica
disfrazada de agresividade inexplicábel. No médio do fastio, o
Dépor arrincou u~ penalti, pro-

vocou outro e pasou os derrade iros minutos a sufrir. Foi o
mellar do encentro, no suspense, o deportivismo axuntou
enerxia para a festa posterior.+

·. Dialminha e Panenka
De seguir a tirar os penaltis
ao seu xeito, o futuro recordará o tiro lento, en parábola,
c_
omo o penalti de Djalminha,
non o 'd e Panenka. O brasileirn agarima cada posibilidade
da pena máxima coma un artista de retocar a sua obra de
arte. O xénio de Djalma Feitosa medra en cada lanzamento, fiel ao seu instinto de
embelecer unha simple patada a un balón co barroquismo
de xogar a apartar ao porteiro
para que mellar luza o seu intre de glória.

dito, fórona orixinalmente. fu dúas proceden
do adxectivo latino calidus, "quente", mais en
canto que a primeira ven dende os tempos an,
tígos e evoluíu segundo a fonética histórica
propia do galego tras a fragmentación do Jm,
perlo Romano e a aparición das linguas romá,
nicas, a segunda palabra é un cultismo, é dicir,
unha palabra tirada directamente do latín en
época relativamente moderna, cando xa non
actuaban as transformacións anteriores. ·
Eis o motivo da diferencia de forma entre

caldo e cálido. Pero hai outra diferencia: na,
mentres que cálido se conserva como adxecti,
vo, caUlo pasou a ser un substantivo. En ita,
liano calao é adxectivo e mais substantivo
(sinónimo de calóre: Fa malta caUlo) tal e co,
mo acontece en galego co adxectivo quente,
que podemos ernpregar tamén como substan, .
tivo sinónimo de calor: Senta aí a.o quentiño.
Son numerosas as palabras da familia de cal,

do: calda' caldear' caldeiro' caldeira' caldeira,
da, escaldar, encaldar, encaldupar, etc.
1

De cinco bloques compense
o congreso "Galicia a debate: análise da realidade social e perspectivas de futu-ro", que se celebra na Coruña do 20 ao 23 de Marzo.
Organizado polos alunas de
terceiro da Faculdade de
Socioloxia, o programa é
amplo e variado, contando
con sociólogos, políticos,
técnicos agrários, economistas, representantes de
colectivos da muller,
historiadores e escritores.
Alguns dos participantes
son Xaime Bello, António
Couceiro, Ramón Muñiz,
Nanina Santos, Xavier Vence, Luisa Villalta, Xusto
González Beramendi, Xaime
Pita, Francisco García e Antón Louro. O prezo do congreso é de 2.500 pesetas e
para obter máis información
está dispoñibel o teléfono
981167000, extensión
4896.•

Encontros
sobre conflitividade e
convivéncia escolar

Ca/de e cálido son a mesma palabra. Ou, mellor

'

Congreso
'Galiza adebate'
lfa Coruña

Hai tempo que o 8 do Deportivo abandonou a culminación
da sua arte. Tentar chegar antes á porta contrária có seu tiro, pero en nengun momento
vai traizoar a sua vontade estética nos penaltis. lrureta déixao
facer, consciente de que na
sua forte aposta, tamén está a
garantia do seu éxito.
A prol de Djalminha tamén está
certo illamento mediático dos
gardamallas rivais. Moitos siareiros pregúntase como é posíbel que nengun deles aguante

1'''"'""''l'@"i"'"

de pé no centro da meta, retando ao tirador a arriscarse á
parada ou a cambiar o xeito e
desfacer o seu mito. O porteiro
do Milan, Rossi, foi a derradeira vítima. Nen se preocupou
por intuír a sinatura futbolística
do deportivista. Seguramente,
consciente de se estar a enfrontar a un mito, preferiu axeonllarse e acochar a cabeza,
sen moito ruído e permitir que
a beleza, ainda que só sexa
por medio dunha faísca asi,
acabe por brillar por entre a
touza do aburrimento.t

quece; se eu me quento, eu quezo. Quecer signifi,

O FÍO DA LINGUA

ca logo "adquirir calor" e é o verbo tradicional
na nosa lingua para dicir "entrar en calor".
Outro verbo galego sinónimo de quecer mais
dunha zona xeográfica pequena é calexar que,
como se ve doadamente, procede tamén de car
lere co sufixo verbal ,exar que atopamos nou,
tros casos (alborexar, darexar, gorgolexar, etc.).

Caldo quente

Darlle a un unha calda é, en sentido literal,
pegarlle, zoscarlle, deixalo quente, e, en sen, ·
tido figurado, rifarlle, reprenderlle. En cal,
A variante quencer que atoparnos á beira de
quera caso, queda un escaldado. quecer débese á influencia de quente/quentar, e
a existencia desa variante fixo nacer por súa
As numerosas Caldas (e en diminutivo Cal,
vez a variante esquencer á beira de esquecer.
delas) que atopamos na nosa toponimia son
indicio da existencia de fon.tes termais, de
Para rematar lembraremos resumidamente a
balnearios. O nome ven do latín aquas cali,
explicación que os habitantes do Castro de
das, "augas quentes".
Caldelas lle atribúen ao seu topónimo: un
poderoso conae do castelo do Castro tiña
Calidus procede do verbo calere, do que proce, tres fillas casadeiras, e cando outro rico no,
de tainén quente (de calentem) e deste o verbo
bre rnandou emisarios para lle pedir unha fi,
quentar. Dun derivado de calere (calescere) pro- lla preguntou el: ¿Cal delas?
cede quecer. E será ben lembrarmos que estes
dous verbos teñen ún significado diferente: se
Corp.o din os italianos: S,e non é ver,o, é ben
eu poño o caldo ao. lume, se o quento, o caldo
trovato. +
• >.
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Xa chegan a sua 15ª
edición os Encontros de
Educación para a Paz, que
se celebran en Compostela e que este ano van estar centrados na conflitividade e convivéncia escolar.
Organizados polo Seminário Galego de Educación
para a Paz, desenvólvense
do 29 de Marzo ao 1 de
Abril na Escola de
Administración Pública
coa participación de mestres e representantes das
instituclóns educativas
non só de Gallza, senón
tamén de Andalucia,
Madrid e Catalunya. Celebraranse mesas redondas
sobre a conflitividade escolar na Gallza e sobre a
resolución destas
situacións, ademais
prevense obradoiros e teatro Infantil. Máls información sobre programa e
matrículas nos teléfonos
981 561 956 e 981 554
053.•

Multado por tapar
o Ena matrícula
Segundo informa a Plataforma Cidadá Galeguiza a tua
Matrícula, o 2 de Marzo foi
multado Manuel Caamanho,
un vicifio de Compostela,
por colocar enriba do E da
matrícula un autocolante
coa GZ. O importe da multa
é de 15.000 pesetas e
supón o primeiro caso que a
Plataforma coñece de sanción por este motivo. Esta é
unha das razóns pelas que
a Plataforma convoca un acto reivindicativo o Xoves 15
na praza do Obradoiro en
Compostela e na de Maria
Pita na Coruña para exixir a·
galeguización do parqu,e automobilístico e durante ó
que se colocará, simbolicamente, un grande GZ enriba
dunha matrícula.•
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Tema$ como aimigración ou o Proxecto Hidrolóxico, asolagados
pala desorientación
'

O Exército español
poderia reclutar
estranxeiros

Coristantes cámbios de sen~do
nas liñas políticas do Governo Aznar
Nos últimos tempos, todos os
proxectos do governo de José María Aznar parecen estar
posuídos por algun poder estraño. A nova lei de estranxeria e o Proxecto Hidrolóxico
están a sufrir continuamente
mutacións na sua estrutura
inicial, abaneados pola opinión pública e a esquizofrénia
da maioria absoluta, por unha
banda teimosa en impoñerse
sobre os demais pero cunha
má conciéncia perenne que o
obriga a ensaiar achegamentos a outras forzas políticas.

blicado n·o diário El País, "o PP
apoia medidas que protexan a ·
relixión católica da ameaza das
outras crenzas no ensino". Cos
estranxeiros na marxinalidade,
non fai falta escolarizalos. Neste asunto foi fundamental a atitude dalgunhas autonomias,
como Euskadi ou Aragón, decididas a recorrer a lei diante do
Tribunal Constitucional e a negativa eclesiástica a aceptala.

A finais de Xaneiro, o daquela
ministro do Interior, Jaime Mayor, reiterou a necesidade de
repatriar os imigrantes ilegais,
especialmente os ecuatorianos
que poderian volver lago de recolleren o seu permiso de residéncia en Quito. O pasado 13
de Marzo, o seu substituto, Mari ano Raxoi , anunciou que o
seu departamento non pagará
máis pasaxes e "será flexíbel á
hora de regularizar os 24.500
irregulares que fican no Estado
español".

O ministro de Meio Ambiente, Jaume Matas rocleaclo de xomalistas.

Nestes 30 dias, o governo tivo
que dar marcha atrás e enfiar
un novo camiño. Aznar xa era
consciente da imposibilidade

de fechar as fronteiras e repatriar a todos aqueles que non
tivesen os papeis en regra. A
situación de medo e inquedan.:

za facilita a explotación empresarial .e impede unha integración social efectiva.-Como di
Jordi Solé Tura nun artigo pu-

XJll premio de narrativa

A lea da água ten semellantes ·
pontos de polémica. O ministro
de Médio Ambiente, Jaume
Matas, sorprende a diário a políticós, xornalistas e cidadáns
coas suas emendas á proposta
inicial. afirmando e negando alternativamente. A forte oposición do governo aragonés e da
maioria da sua cidadania, tal e ·
como se demostrou na manifestación de máis de 200.000
persoas nas ruas de Madrid,
cbnseguiu parar en seco ao
governo, que pede aforro q.os
regantes de Levante mentres
anúncia reducións nos trasvases un Martes, 13 e nega calquera cámbio o Mércores, 14.
No fundo persiste a necesidade de implicar a CiU no proxecto e restarlle protagonismo
ao programa apresentado po- .
los socialistas.• ·

Consciéricia
nacional--militar·

torrent

)
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O ministro de Defensa, Federico T tillo, afirma nun programa televisivo que un dos obxectivos da sua xestión é criar consciéncia nacional. Trillo non é calquera elemento dentro do PP. Pasa mesmo
por ser un dos ministros que le textos sen consultar previamente a
Amar. Gosta muito de Shakespeare. Se callar o Rei Lear estexa entre as suas preferéncias. Este personaxe ve caréncia de consciéncia
nacional na España á que el pretende servir desde a direción civil dos Exércitos. A España ima- ·
xínaa orfa, desvertebrada, desposuída dese inmaterial chamado consciéncia.

'Di Trillo que
Defensa debe
emprega~ o seu
património para
españolizar as
.
. ''
consc1enc1as

O pensamento de esquerdas
· máis consecuente ( falándomos
en prata: o marxismo) sempre
achou que o militar era o poder
básico sobre o que o capital so/
erguia a sua hexemonia no planeta burgués. Agora resulta que
o militar é tamén fonte de produción de consciéncia nacional.
Di Trillo que Defensa debe em·pregar o seu património histórico-artístico (mencionou obviamente o Alcázar de Toledo) para españolizar as consciéncias, para facer visíbel España na mente dos cidadáns españois, que seica viven sen viveren en eles próprios, españois insuficientemente vitaminados de españolidade, seguramente
entregues a un consumismo desaforado e a unha lamentábel perda
de valores espirituais de Occidente ...
Que pasa cando unha nación (a española, que existe, é a que se expresa na sua língua própria, o español) inflama a sua consciéncia.
Que pasa cando unha nación (a española) que si ten'Estado próprio
(o espanol), a diferenza de Galiza, Cat:;i.lunya e Euskadi, aspira a
criar ainda máis consciéncia nacional. Pois pasa que esa nación se
atopa en pé de guerra, atravesada por unha vaga de furioso chovinis- ·
mo, disposta a castigar sen piedade aos infieis, aos diferent~s e aos
disidentes. A nós, por exemplo.•

Diante das dificuldades
para cubrir as prazas
previstas no novo Exército
español, completamente
profisional, o Governo
estuda unha proposta do
seu ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa,
para incorporar
estranxeiros nos pastos de
soldados e mariñeiros.
Para vários altos cargos
militares, esta iniciativa é
positiva e axudaria a
integrar os imigrantes na
socieáade española. Entre
os dirixentes do Partido
Popular, a intención seria
abrir o cupo de xeito
discriminado, permitindo,
nunha primeira fase, o 1
ingreso de soldados e
mariñeiros procedentes de
países latinoamericanos,
"por unha cuesti.ón de
proximidade cultural,
histórica e lingufstica".+

Gibraltar prepaliJ
a sua independé~cia
Os partidos políticos de
Gibraltar decidiron
u.nit~riamente propoñerlle
ao governo de Londres
unha refQrma
constitucional da colónia
que inclua o direito de
autodeterminación
mediante un referendo. Os
dous principais lideres
poHticos gibral•areños, o
ministro principal
socialdemócrata Peter
Caruana e o líder da
oposi.ción conservador,
Joe Bossano, están de
acordo en procurar un
novo modelo poHtlco que
signifique na prátlca a
descolonización. A
independéncia·de
Gibraltar terá moitos
problemas, xa que o
Estado espaftol
boicoteará calquera
Intento do actual territórlo
británico por se separar
d~ sua metrópole e non
. pasar a ser soberanla
española.•

OCongreso apróba
un Documento
de ldentidade bilín~ije
Co apoio masivo do
.
Congreso dos Deputados ·
aprobouse unha
proposición non de lei do
Partido Popular para
introducir as línguas
próprias das
nacionalidades históricas
no Documento de
ldentidade (DI). A aparición
das duas línguas será de
seu, mercé a unha emenda
do Bloque Nacionalista
Galega sobre o texto
orixinal, que previa só a
inclusión do galega en
caso de pedimento do
usuário. Este gru_go louvou
a medida ao considerala:
un avance na situación
actual pero destacou o seu
compromiso con conseguir
un DI monolíngüe no
futuro.•
·
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Opresidente critica aos que especulan sobre asua sucesión
no aniversário da maioria absoluta

·I
1

1

Aznar, ese rapaz de Valladolid
Aznar anda preocupado polo
"despropósito" dos "profetas
e augures" de comezar a discutir sobre a sua sucesión. Controlado o partido non
quer movimentos internos
que o desvien da sua idea de
impór unha única España. A
primeira batalla comezou en
Euskadi, pero será na Galiza
onde se saiba se Aznar é
quen de nomear ao seu sucesor sen que reaparecen os
históricos bandos da direita.
As pernas de Isabel Tocino tiñan para Fraga lribarne moi1o
máis _atractiyo político que Azn ar. Pero Alvarez Cascos e
Juan José Lucas dérono. convencido, nos areais de Perbes,
da necesidade dun castellano
teim'udo, incapaz sequer de engu rrum itar o bigode, para comandar o PP.

Unha vez no cárrego, Aznar non
estaba disposto a que lle ocorrese o de Hernández Mancha,
pitufo pitufa.do polos baróns e
ninguneado polo próprio Fraga
que precisaba un monicreque
gracioso para garda.rlle a cadeira. Asi, o castellano comezou· a
impoñerse no partido. Primeiro
formou a sua equipa de leais,
aos que mesmo semellaba subordinarse. Logo dotouse d.e estrutura ideolóxica através da
fundación FAES. Pouco a poucó
foi impoñendo no .partido o me:do á disidéncia, cOn Cascos de
cancerbe.iro. Cando gañou as
eleicións hai cinco anos, rodeado do seu Grupo de Valladolid ,
xa tiña controlado totalmente o
partido e todos sabian quen
mandaba.
Non, non tiña carisma, senón risa de rato raposeiro. Pero conseguiu chegar á Moncloa, algo
que lle estivo vedado a Fraga.
Na sua equipa acentuaron a sua
persoalidade teimuda e rexa na
fronteira dos túzaros para vencer a falta de liderazgo social. E
Aznar non só dispuxo, senón
que puxo ministros e altos cárregos sen contar co partidp. Os
seus fideles e companeiros foron premiados e só a sua muller, Ana Botella, é quen de ·facerlle mudarde opinión cando
se emperrencha.
A .boa marcha da economía, influida decisivamente pola coxuntura internacional, levouno~
hai agora un ano, a acadar a
maioria absoluta. Rodrigo Rato
explicaba as cantas e Mariano
Rajoi a ideoloxia. Aanar prometía diálogo e centrismo.

7r

Atrás quedaron os tempos nos
que talaba catalán na intimidade
(en realidade só sabe car:icións
de Serrat e algunha poesía, segundo o seu amigo Pedro J. Ra-

• •
no pr1me1ro
ano triunfal
A ·única incerteza aparece
en se Aznar é quen de ter
ao partido sometido por
tres anos máis. Cunha España que xa non vai tan
ben e Rato abandonando
o barco. As eleicións de
Euskadi poden ser o grande fracaso de Oreja, pero
tamén o de Aznar, ainda
que lle botarán a culpa á
"falta de libertade".
Despois veñen lis
eleicións galegas e a sucesión de Fraga. Darase
aqui, na Galiza, a primeira
grande batalla no PP. Se
Aznar non é capaz de impor o seu candidato, perderanlle o medo e terá
quen lle faga fronte nos
seus desfgnios
sucesórios. Un proceso
inventado para a persoalidade e gloria de Fraga e
que hoxe non só se apré- ·
cia como escasamente
democrático, senón como
perigoso para o mesmo
partido pola falta de
mecanismos internos de
partjcipacion.

-0- B. LAXE

Aznar converteuse, deste xeito,
no sucesor de ·Fraga. Aclamado
no congreso de Sevilla, comezou a andaina coa raposeria de
entregarlle a carta de dimisión
ao patrón, firmada -e sen data.
Fraga rachouna, compracido,
nun xesto moi seu.

Asucesión

1
A maioria absoluta conseguida por Aznar hai un ano mudou o seu discurso político.

mírez), e se entendía co PNV. O
mesmo Arzallus, o seu principal
demo con cornos na actualidade, afirmaba daquelas que Aznar era un home de palabra, co
que se podía talar.

Todo controlado
Coa maioria absoluta, José Maria Aznar transformouse no· home que quixo ·s er sempre: un
mandón. Só. así é capaz de vencer ·as suas múltipl.es deficiéncias e de encubrir as numerosas
caréncias. Para que todo vaia
ben, Aznar necesita a. sua orde
ideolóxica, teto todo controlado
ao seu xeito.

Pero, sobre todo, Aznar non é
ninguén se non ten un cubil onde acocharse. Un reduto formado polos seus fieis, persoas ao
seu servício incapaces de facerlle sombra. Que saiban darlle
ideas sen que se note moito,
para que el poda creer que son
da colleita sua. A Aznar, como a
Fraga, góstalles sobre todo
mandar, que se vexa que mandan, pero, ainda máis, ollarse
eles dispoñendo.
Sabe que esa imaxe, así transmitida ao eleitorado, non o be.nefí<;ia. Por iso, cando saiu elexido a primeira vez coma presidente, am:.mciou que só estaría

OBNG.acusa a Aznar
de.atentar

contra o 'pluralismo polírico'
A maioria ábsoluta de Aznar
téncias ás comunidades autócaracterizouse por poñer e
nomas e reforzar a tendéncia
evidéncia unha práctica polícentralizadora do Estado estica guvernamental "aberta- . pañol". Unba política socioem ente antidemocrática e
conómica "abertamente recontrária a toda expresión de
gresiva". O reforzamento do
pluralismo político, nomeadeseño "marxinador de Galidamente ao nacionalismo",
za". Unha práctica de política
segundo o BNG.
cultural que segue ..a "perseguer os obxetivos de re-espaO voceiro nacionalista no
ñolización e a denegación do · .
Congreso, Francisco Rodrípluralismo, do nacionalismo
guez, considera que Aznar ficultural e lingüístico".
xo un uso absolutista e auOs exemplos ilustrativos,
toritário da sua maioria absoluta para reforzar a sua "cruson, segundo o BNG, a Lei
de Estabilidade Orzamental,
zada antinacionalista".
a reforma laboral, as agresión$ ao pequeno e mediano
Os trazos fundamentais desta
comércio e a deixación na
política, segundo Francisco
defensa dos problemas pesRodríguez son "unha política
dirixida a valeirar de compequeiros e agrícolas.•-

A PANARO

oito anos no cárrego. Se cadra
tampouco cavilou que os cidadáns lle concedesen a confianza tanto tempo. Esa-idea eleitoral, tráelle agora numerosas
complicacións.
Ainda quedan tres anos para a
sua data de 9aducidade presidencial, e xa no PP comezan
as liortas por ver quen é o sucesor. Despois do que lle ocorreu a Ruíz Gallardón, que se
postulou xa hai catre anos para
sucedelo e foi guindado á diáspora partidária, ninguén quer
aparecer como posíbel sucesor. Nen Zaplana, nen Arenas,
nen Mayor Oreja, nen sequer
Mariano Rajoi.
Moito menos Rodrigo Rato que,
tres anos antes, afirma que, ao
'" rematar a lexislatura, abandonárá a política. Os ruxeruxe
partidários. As desputas intestinas e mediáticas. Os distintos
clans sometidos por Aznar, puxeron de novo en marcha as
suas estratéxias sucesoras.
Tratan de situarse sen aparentalo, negando pretensións de liderazgo. Unicamente afirman
que queren cumplir o seu papel
no dia de hoxe,. que é o que
Aznar lles pede.
Nos mentideiros madrileños
cóntase que, os que coñecen
ben a Aznar por ser do seu círculo de amistades, ·como o era
Cascos, como o é Rato, Mayor
ou Rajoi, saben que vai tratar de
escoller a unha persoa que non
poda facerlle sombra, submisa,
á que poda dirixir desde a presidéncia do partido. Afirman que,
coma Fraga, se considera imprescindíbel na sua idea de "salvar España". Unha idea que bule nel desde a xuventude e que,
a cada paso, ten máis presente
e, agora, intelectualizada.•

A situación tornouse tan
incómoda para o PP que
eclipsou totalmente a celebración do primeiro ano
triunfal de Aznar. O
próprio presidente tivo
que sacar o seu discurso
admonitório e pedirlle ao
partido que se esquezan
da sucesión até que chegue o tempo. Pero claro,
ninguén, retrucou. Saben
que o tempo da
recolección, hoxe por ho·
xe, quen o marca é o próprio Aznar. Para daquelas
uns estarán maduros e
outros non. Asi que todos
pretenden, desde agora,
estar situados ao sol que
máls quenta pero sen fa·
cerlle sombra ao xefe.
Se nos catro anteriores
anos, Aznar baseou a sua
estratéxia nos
empopados ventos
económicos publicitados
co España val ben, agora
priman para Aznar as ideas políticas. Tanto por estratéxia eleltoral como por
convencemento persoal.
O PP xa ten en marcha
outro slogan~ España, España!, que pensan lles será moi rendíbel
eleitoralmente. Tratan de
demonizar aos nacionalismos periféricos trocándoos polo inexistente perigo
comunista que enarborou
até hai pouco a direita española e que tanto réditos
lle reportou.
Pero ese medo aos
nacionalismos pariféricos
só é rendíbel en España.
Ademais, Aznar pretende
que exista unha idea única de España, a sua, a
unitária e excluinte. Para
lograr ambas cousas ten
que derrotar aos nacionalismos periféricos. E niso
anda. A primeira batalla
comezou en Euskadi.•
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Vicente Fox at~anca as propostas zapatistas ao tempo'- que defende publicamente odiálogo

África demanda
o regreso das suas
riquezas roubadas

.

Marcos·no~ volverá a Chiapas até cambiar

.
.
a const1tuc1on

Vários grupos de def~nsa dé
direitos humanos e
organizacións sociais
africanas iniciaron unha
campaña diante das Nacións
Unidas para exixirlle á
Comunidade Internacional a
devolución das riquezas
roubadas durante tres
séculos de expoliación. Unha
das organizacións,

~

.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

A marcha zapatista, á sua chegada á Cidade de Mexico, inícia
a fase máis difícil, a da negociación política. O subcomandante Marcos, ao xeito de hábil
esgrimista, tivo que lidar cos
constantes intentos de apro.;.
veitamento da demanda indíxena que os poderes fácticos
do país e o próprio presidente
Vicente ·Fox propoñen en forma de ofertas de negociación.

Transparency lnternational
destacou que nos últimos
vinte anos, os africanos
perderon 30.000 millóns de
dólares (ao redor de 6 billóns
de pesetas) "por mor de
-políticas corruptas, saqueos
militares e negócios
fraudulentos". A Organización
de Unidade Africana (QUA),
que une a 50 países do
continente, reclamou, como
primeiro paso, a
cuantificación de todos os
tesauros africanos roubados
nas duas últimas décadas.•

Marcos segue ponto por ponto os
relatos sobre heroes que se veñen escribindo neste mundo desde que se inventou o alfabeto. A
sua entrada na Praza do Zócalo
da milenária Tenochtitlán estivo
acompañada por case cen mil
'persoas, que honraron o subcomandante como se estivese regresando o próprio Emiliano Zapata a lombos do seu cabalo.
Mais a glória non erosionou a vontade do guerrilleiro chiapaneco,
que exixiu protagonismo para os
índios e democrácia para México.
O Exército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) edificou o
seu forte e cuartel xeral na capital mexicana na Escala de Antropoloxia e História da Universidade Autónoma, afeita a tomar
canta grandes mobilizacións en
contra do poder estabelecido,
como pasara durante a folga estudantil de máis dun ano contra
o governo de Ernesto Zedillo.
Desde a nova sede da insurxéncia, os zapatistas comezaron as
xestións políticas para canalizar
o amplo apoio popular nas institucións do poder.
O presidente Fax rapidamente
quixo tomar vantaxe mediática
sobre o seu pontual antagonista.
Diante das cámaras de televisión e no transcurso dunha entrevista ca xornal La Jornada, o
ex representante da Coca-Cola
convidou o subcomandante á
sua residéncia de Los Pinos ao
· tempo que formaba no Parlamento unha comisión de seguimento dos problemas dos indíxenas. Marcos rexeitou o convite
e considerou insuficiente o papel
da comisión. "O asunto do que
ternos que talar non admite nengun interlocutor que non sexa o
pleno das Cortes, único portavoz
da vontade do povo mexicano",
explicou o líder zapatista.

Nike recoñece

ilegalidades laborais
en .lndonésia

Os :mpatistas foron recibidos na cidade de México coma

~roes

míticos.

Cortinas de fume

re baixar pontos nos inquéritos. ·

A férrea determinación do final da
marcha zapatista está a provocar
bastantes desemascaramentos
na opinión pública mexicana. Se
durante o redescubrimento de
México que fixo o EZLN en duas
semanas, os grandes capitalistas
do país estaban "entusiasmados"
coa posibilidade da paz. Televisa,
días máis tarde, desprezou a importáncia do acto do Zócalo.

O diálogo con Marcos debe ser
o final desa etapa de ilusión colectiva diante do PAN sen exixéncias posteriores. "É a hora
na que México
decida se quere
vivir nunha auténtica democrácia
ou acabar con- ,
vertido nunha filial das transnacionais", afirmou
o subcomandante. A negociación
vai ser dura e
longa. O zapatism o sufriu moito
desde a traizón
de Salinas de
Gortari nos acordos de San Andrés, hai seis anos. Non está
disposto a aceptar calquera iniciativa parcial sobre a situación
dos indíxenas.

As constantes críticas ao empresariado que fai Marcos a cotio non
lles interesan demasiado aos terratenentes, confiados no estilo de
Fox pero rosmóns polo baixo, en
desacorde coa idea de transparéncia do presidente. No intre de
facer 100 dias á fronte do govemo
federal, Vicente Fox demostrou
querer basear o seu govemo nos
piares da revolución pacífica para
sacudir a manta de po do PRI e
na primacía da imaxe pública de ·
cada unha das suas decisións.
Por iso mostra o sorriso cando
tala do EZLN, porque non que-

C.

o

lo das montañas de Lacandona",
senón unha forza moi ber¡i organizada, cunha base 1teórica espléndia, experiéncia de governo nos
municípios· autónomos de Chiapas e vontade de s,~r alternativa
de poder, sen pa,samontañasbnuh
futuro próxim .

EZLN teri boa
organización,
unha base
teórica excelente
e experiéncia
potítica
satisfactória.

Fox sabe que os zapatistas, agora mesmo, non son un "grupúscu-

LORENZO

A cara dekcuberta ou invisíbel, co- '
mo canta con poes i a Marcos, a
enciclopédia de
pavos mexicanos
non tomará de
contado o camiño
cara a San Cristóbal de las Casas.
"Só sairemos de
aqui cunha reforma constitucional
que garanta a existéncia dos índios, que comprenda a sua realidade e que os trate coma auténticos mexicanos, capaces de deseñar o seu porvir sen nengunha
imposición", repiten até o cansazo os comandantes do EZLN.•

\

Os gaños do tren privado
Grande Bretaña non é o país orixinário do ca,
pitalismo industrial en vano. Gracias ás novelas
de Charles Dickens e á filosofia de Karl Marx e
Friedrich Engels, sabemos que nas smis fábricas
e minas estábase a criar un molde dun material
resistente e flexíbel a un temp9. Das granxas
extensivas inglesas procedían as primeiras pes,
tes de encefalopatia esponxiforme e gripo.
A mesma doutrina capitalista do apuro.· no ga,
ño, a cobiza sen freo e.o dogmatismo ultralibe,
ral impulsou a Margaret Thatcher a privatizar o
transporte ferroviário nos anos 80. Un informe

interno secreto, escrito por asesores das campa,
filas e publicado nos últimos dias por The Guar,
dian, considera a sobreexplotación dos traballa,
dores como causa principal do aumento de aci,
dentes nos camiños de ferro británicos. .
A consciéncia de obter benefícios a toda cos,
ta nunha rede ferroviária que aspira a ser
universal e útil -dous. adxectivos en contra,
dición coa teoria dos mercados- provocou a
precarización laboral. Os maquinistas están
cansos, abafados por horários vertixinosos. O
xornal londinense explica a história dun gar,

dabarreiras que non tivo nen un só dia de
descanso nun mes, mália que o seu pasto re,
quire moita concentración.
Se algun servizo define perfectamente a falsi,
dade do tópico de que a xestión privada é me,
llar cá pública, ese é o tren británico. Do tem,
po en que os flemáticos ingleses puñan á hora
os seus reloxos coa chegada das fumegantes lo,
comotoras pasouse a unha etapa de corutantes
impuntualidades e tremendas faltas de hixiene
e servizo, alén dunha escalada de vítimas mor,
tais nos habituais choques de comboios. +

A compañia
norteamericana fabricante
de roupa deportiva Nike
recoñeceu publicamente
que son certas as
denúncias sobre
sobreexplotación laboral
nas suas fábricas de
lndonésia. A portavoz da
empresa, Maria Eitel,
anunciou un programa de
adestramento para os
directores xerais do grupo
nos países
subdesenvolvidos que evite·"ilegalidades deste
1tipo". Segundos as
def1úncias agora
confirmadas, máis de
4.000 empregados
traballaban por un dólar ao
dia 1O horas, sen coidados
médicps e con claros
indicios de acoso sexual
sobre un cadro de persoal
no que o 85 por cento son
mulleres de menos de 23 ·
anos.+

Aalcaldia de Paris
obriga a·estrañas
amilades na direita
A posibilidade de que os
partidos de esquerda
franceses lle arrebaten á
direita a alcaldia de Paris
obrigou ao principal partido
de direita, RPR .
(Reagrupamento Rola
República) a pactar co
alcalde saínte, Jean Tiberi,
expulsado deste grupo. O
candidato actual do RPR,
Philippe Séguin, foi abrigado
pola dirección do partido a
sentar co seu inimigo político
e pactar o xeito de chegar á
segunda volta das eleicións
municipais, mália que
Séguin tentou fuxir dos
acordos até-o derradeiro
momento. O candidato
socialista, Bertand Delanoe,
queixouse de que os seus
rivais non antepuxesen a
todo os intereses da
cidadania.+

..
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UNHA1NOVA ~ENCRUCILLADA
PARA O PROBLEMA DO SAHARA
lIAMMA ÜLAD SEJ .. XACOBE SANCHEZ
sentado polo Frente Polisario), quen, ante o
i:iovo papel reclamado por Marrocos acerca
do território, non dubidou en pasar a rendir
pleitesía ao monarca Hassán II e, despois,
governador marroquina do Sáhara e hoxe
alcalde do Aaiún. Trinta anos1despois do
início das reclamacións independentistas a
¡ monarquía rlauita non ten sido capaz de
·criar un recambio político no Sáhara que
non pasase
rescatar do baúl dos trastos
vellos ' a esta pantasma, tránsfuga de vaca~
ción e profüión, acostumado a orientar as
suas actitudes políticas ao vento dq mellar
postor. Quen pode dar máis por menos?

Cando acaba de festexarse o vintecinco ani,
~ersário da autoproclamazón da República

Arabe Saharaui Democrática, un 2 7 de Fe,
breiro do ano 1975, no oasis de Bir Lehlú,
ao dia seguinte daquel en que o último re,
presentante do govemo español abandona,
ba o território saharaui, estamos a afrontar
unha nova e unha vez máis confusa coxun,
tura, no que se refire ao proceso de autode,
terminazón da povoación do Sáhara.
Os acordos de .Houston de 1997, asinados
por Marrocos e o Fronte Polisario <liante do
mediador das NNUU e ex,secretario de Es,
' tado americano )ames Baker, parecia abrir a
porta á esperanza dunha solución efectiva e
pronta ao problema. Pouco máis de tres anos
despois, esas perspectivas se· teñen tm;cido
ata o punto de crear as condicións para un
posíbel reinício do conflito armado que poña
en evidéncia e testemuñe a total ineficácia
nas actuazóns da MINURSO (Misión das
Nacións Unidas para o Referendo do Sáhara
Ocidental) e a falta de vontade e critério dos
representantes políticos do máximo organis,
mo · internacional á hora de conseguir unha
solución axustada a dereito e duradoira nesta
cuestión. Unha guerra que, sen dúbida, pro,
vocaria a desestabilizazón do Magreb e, por
conseguinte, o incremento dos desequilibrios
na fronteira sur da Unión Europea e nos
mesmos lindes do Estado español.

por

Escola de saharauilas nos campamentos do Tindof.

Por outra parte, o informe remitido a ese
mesmo Consello de Segurldade polo Secretá,
rio Xeral da ONU Sr. Kofi Anan, o 20 do
mesmo mes, incurre, ao noso entender, en
evid~ntes indícios de parcialidade e · erros de
valoración política como para poder conside,
rar esa actitude como intencional, non equi,
tativa e xeradora, polo ,mesmo, de graves res,
ponsabilidades non só jJolíticas senón tamén
na arde xurídica; polo que supón de abuso
nas suas atribucións e competéncias como
primeiro re8ponsábel da execución dos aca"'r,
Consideremos alguns dos indicadores da si,
dos adoptados polo máximo organismo inter,
tuación no momento presente.
nacional. Asi, desígnase a Marrocos como
poténcia administradora do território saha,
• A P~ISAZÓN DO PROCESO DE
raui, responsabilidade que o dei:eito e a co,
BORAZÓN DO CENSO, primeiro obxectivo
rnunidade internacional lle outorgan ainda
para a po8ta en práctica do Plan .d e Arranxo
ao Estado español, pois a doctrina política in,
concertado. A ONU xustifica esta paralisa,
ternacional non perrnit~ estabelecer dereitos
zóri na apresentazón de máis ·de 130.000 re,
ou competéncias a partir dunha dominación
cursos ao censo provisório ( máis dun 90%
que se xera GQrno consecuéncia do exercício
auspiciados por Marrocos) que, estima, rle,
dun aberrante e non recoñecido dereito de
cesitarian dun prazo de dous a tres anos Pª'
conquiSta, expresión da máis pura violéncia
ra resolverse. O que non se di é que a maior
rapaz. No mesmo texto se aborda tamén a
parte deses recursos non apresenta novas
cuestión dos prisionei.ro,5, outro ponto a con,
probas complementárias, o que se coidaha
siderar nos acordos devanditos, de forma ine,
necesáiio no plano para a sua atenta consi,
quívocarnente maniqiiea e unilateral ao facer
deración," e que se leva rnáis dun ano, desde
referéncia en exclusiva nese párrafo aos pri,
o fin de :Febreiro do ano 2000, sen desen,
sioneiros de guerra marroquinas en poder do
volver nengunha actividade no seo da Co,
Frente f>olisario sen mencionar nen tan se,
misión de Identificación, dando pé a todo
quer de pasada a situación dos desaparecidos
tipo de manobras de desestabilización e pre,
. sión sobre a parte considerada rnáis débil na - e presos saharauis nas cadeas marroquinas, á ·
represión sistemática que se ex(m;:e sobre a .
negbciazón: o independentismo saharaui.
povoación saharaui baixo control dá manar,
Un bloqueo que, en carta dirixida ao Presi ..
quia alauita de forma indiscriminada nen as
dente. do Consello de Seguridade o 22 <leste
pasado m~ de Febreiro, o representante do . últimas condenas <litadas tanto por repeler e
defenderse da agresión de civís ou das forzas
FFente P lisario <liante das NNUU, o Sr.
de orde pública marroquinas ou por delitos de
Ahmed
jari, califica de "inadrnisíbel", ao
opinión acerca de cuestións que a mesma
tempo q~ solidta se valva a poñer en mar,
ONU considera ainda en litíxio. A que carta
cha o co ~pondertte proceso adrninistrati,
xoga Kofi Anan?
vo para a evisión das reclamacións.

ru.

O informe, o que resulta todavía máis sor,
prendente, insta e urxe a Marrocos a que pre,
sente por escrito a oferta dunha ampla auto,
nornia ou cesión de competéncias para os ha,
bitantes do Sáhara Ocidental que non foi
plantexada nen aprobada polo Consello de
Seguridade nen por nengunha Asamblea Xe,
ral que se teña celebrado; quen, pola contrá. e
xa desde 1966, veñen recomendando a cele,
bración dun referéndum no que se exprese a
libre e soberana vontade da povoación saha,
raui. E, o que entra xa no terreo <la ficción po,
lítica, ameaza coa posibilidade de relanzar o
.proceso referendário (o Plan de Paz xa acorda,
do e asinado) se Marrocos non aceitase o
curnprimento desta recomendación que só a
Marrocos favorece. Unha irrespondabilidade
que bordea o cornportamento delictivo e que
alguén poderia chegar a denunciar <liante dos
tribunais internacicmais. E que abriga ao C.On,
sello de Seguridad.e, na sua resolución 1324 de
27 de Febreiro, á vez que acolle con beneprá,
cito o informe, a desautorizar e rectificar esras.
manifestacións, reiterando o seu pleno apoio
aos esforzos "para aplicar o Plano de Arranxo
e os acordos adoptados polas partes para a ce,
lebración dun referéndum libre, xusto e im,
parcial sobre a libre .determinación do povo
do Sáhara Ocidental". Unha contradicción
na que a prensa especializada (e interesada)
non ten, sorprendentemente, reparado.

E o tempo segue a deteriorar a espera de dú~
cias de iniles de refuxiados que continuan a
agardar, ::¡rn sen esperanza nen confianza al,
gunha, a 1posta en práctica das resolucións e
dos acordos adopt:'ados pero non cumpridos.
Unha comunidade cornposta maioritaria,
mente de anciáns, mulleres e nenas que
non sabe que a Unión Europea, canta ca,
sualidade!, ten en estudo o cancelar a axuda
pala que se asegura a subsisténcia nos cam,
pos de refuxiados de Tinduf (Alxeria). ¿Es,
tán seguros os nasos responsábeis políticos
europeus que esa é a decisión adecuada para
colabourar na resolución da problemática e
o que desexamos os seus administrados e
votantes? Nada millar que a gasolina para o
lume, asegúranse unhas labaradas rnoito
máis eficaces. Por desgrácia, esa é a lucidez
que impera na proxecció!l da política inter,
nacional europea cara a Africa.

Quen, na sua proclamación de independén,
cia do ano 1975, avogaban xa entón "en base
á libre vontade popular baseada sobar dos
principios e alternativas democráticos" pola
sua loita "ao lado de todos os povos amantes
da paz para o mantenernento dos valores pri,
mordíais da paz e a seguridade interna,
cionais" na celebración deste vintednco ani,
versário desa data, e por boca do seu Presi,
dente Sr. Mohamed Alxlelaziz, desde o caro,
pamento de refuxiados do Aaiún, se reafir~
man con toda solemnidade "na nasa sinceira
vohtade de dar unha oportunidade á paz" pe,
ro sinalando, á 'vez, "que estamos disposros a
seguir defendendo os nosos dereitos para con,
querir a independéncia donoso país e a ex,
pulsión dos últimos soldados invasores de to,
do o noso território nacional". unha loita na
• AUTONOMISMO PROMARROQUINO.
que David, unha vez máis fronte a Goliath,
Ao mesmo tempo que, no território do Sá,
non conta senón coa lexitimidade da sua
hara ocupado, se lanza un proxecto político
causa e a razón das suas esixéncias. Pouco,
de reivindicación autonomista apoiado por
certamente, para afrontar as insídias e enga,
unha figura política radicalmente nova.
nos pero rnoito para conformar unha das
Trátase de Jalijenna Uld Rashid, no seu día
vontades rnáis lirnpas sobar das que gravita,
Secretario Xeral do PUNS ( unha criazón
corno noutros casos semellantes, a dignidade
política neocolonial do govemo español . do naso mundo e a herdanza moral dos nosos
fronte ao independentismo saharaui repre,
filias. Unha vez rnáis, en xogo e iñorada. •

Chame ao teléfono

986 433 830
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Un país
en decadéncia
Os últimos acidentes no mar
con mortos de mariñeiros galegos reflexan que vivimos nun
país en decadéncia. Os poucos
galegas que pudemos deixar
de navegar para traballar en terra, podemos considerarnos
afortunados. As condicións de
traballo no mar son moi duras,
extremadamente duras. Aparte
de estar exposto a contínuos
riscos, os mariñeiros están lonxe dos seus, cada dia que pasa
están mais aillados da sociedade na que viven, a relación cos
amigos e cos seus seres máis
queridos vaise perdendo pouco
a pouco.
Se a isto engadimos que a moitos armadores impórtalles máis
a mercaduria e a rapidez en
vendela que a própria segi..Jridade da vida humán no mar, entón
pronto chegan os acidentes e os
mortos. As tripulacións de muitos pesqueiros e mercantes están compostas por galegas, que
teñen que embarcarse como
única saida para sobrevivir. Os
galegas seguen enrolándose
nos barcos porque non teñen alternativas de traballo en terra. E
non é que haxa máis mortos galegas porque os galegas sexan
máis arriscados, senón porque
a necesidade obrígaos a traballar en traballos de máis risco.
Cando eu navegaba e chegaba
ao porto de Las Palmas de
Gran Canaria atopaba cuns
barcos que, a simples vista, estaban en condicións de vida infrahumanas.e a seguridade non
debia existir. Eses barcos eran
de paises como Rúsia ou Corea, paises en decadencia como o noso.

A desmemória

Suso Sonmortin

7~A~

do alcalde
Paco Vázquez
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te o pensamento único do marelismo.
Si estamos interesados en aclarar a última que apareceu na .
Voz de Ga/icia o luns dia 5 Marzo na páxina 63, onde a pé de
foto de traballadores e traballadoras de Citroen, di textualmente "Citroen como otras grandes
empresas y administraciones
públicas gallegas, dispone de
un plan privado de pensiones
para sus empleados".

Non só non é que non ·tañamos
un Plan de Pensións, senón
que, ademais, a Xubilación dos
traballadores/as é unha das nasas reivindicacións principais
nestas negociacións colectivas:
lograr
como teñen outros cenllAMóN DoMíNGUEZ
(CAMBADOS) tros unha xubilación onde
a Empresa
complemente Non s6 non é
o 100%, é o
noso obxecti- que non
- vo. Falamos teñamos un Plan
dunha xeración con máis de Pensións,
A técnica, por outra banda lícita,
de 35 anos
senónque,
da Dirección de Citroen de quicotizados, ontar contínuos artigos de prensa
de a situación ademais,a
no período negociador do coneconómica da
vénio colectivo non é nova.
Empresa non Xubilación dos
só permite traballadores/as
Si ben hai notas que nen mereafrontalo, secen aclararse como aquelas onnón que, ade- éunhadas
de aparecen "opinións" jnteremáis, esta- nosas
sadas decindo que xa non se
mos a talar da
realizan traballos monótonos ...
renovación do reivindicacións
ou que os traballos duros os fan
cadro de per- principais
os Robots ... , calquer persoa misoal, co que
nimamente informada sabe que
iso representa nestas
se un s~ctor se preza de ser
en incremento negociacións
monótono é o noso. Centos de
~:d~~odutivi- colectivas.
traballadores levan vários anos
facendo o mesmo. Ou a de carga anti-sindical, cando se opina
Todas son ratamén nesa mesma páxina do
zón s de peso
Faro de Vigo do día 18/2, que a ' a favor dun colectivo que empeculpa do enfrontamento dos trazo u a traballar, o que máis o
. bailadores dos anos 80 tivérona
que menos, aos 14 anos. Se esos sindicatos, aqui o menos que
tes non teñ'en direito a unha xupodian facer é gardar un respiebilación digna ...
, tuoso siléncio en honor a todos
aqueles traballadores que sacriCara a defensa dun convénio
ficaron todo, mesmo co seu
xusto remato refraneando "Non
posto de traballo, por defender
é ouro todo o que reluce", "e de
as libertades democráticas fror:iportas adentro, cada un sabe as

)

súas". En todo caso, ante tanta
intoxicación, que quede claro,
que os primeiros en querer conservar os nasos postes de traballo e seguir defendendo a xeración de emprego nesta empresa somos nós, os traballadores e traballadoras que somos
tamen conscentes do que iso
representa, non só para a nosa
Comarca, senón para o naso
País.•

ENRIQUE PÉREZ GoNZÁLEZ
SECRETÁRIO DA CIG, CnRoEN

Neste dia 23 de Febreiro, co gallo do vixésimo cabodano do sinistro golpe de estado, a Televi:..
sión entrevistou ás persoas que
tiveron algo que ver no suceso,
especialmente ás que foron testemuñas do asalto no interior do
Congreso. Un deles foi Paco
Vázquez, quen, como deputado
que era ocupaba o seu escano
naquel intre tan dramático. As
suas declaraci 6 ns deixáronme abraiado, xa que de- Ofeito de non
mostra
ter
es que cid o a facer referéncia
súua singular nengunhaásua
experiéncia
persoal vivida . sonada
naquel duro et ,,
'>'l.
transo históri- a uacion no &..r
eo. o noso al- F, poderia ser
calde non dixo sinal dunha
máis ca vag u e d a d e s , desmedida
sen talar para modéstia.
nada do episódio por el
protagonizado
e naqueles
dias por todps
sabido, pois que foi toda unha
anécdota pintoresca dentro daquel bárbaro acontecemento.
O caso foi que o deputado Paco
Vázquez, ainda non alcalde, polo
entón home afouto e.destemido
na sua puxante xuventude, arrepiouse de tal maneira ante a irrupción dos asaltantes que non puido
teimar de si, afrouxándose de todo ata caer nun desmaio moi aparente. Asistido de contad.o por unha doutora, o seu estado tan la.,.

Vota Ore¡a, para
limitar con eficácia o
auto-governo.
.Oreja, un presidente
autonómico de lei !

O bombardeo
das forzas de paz
norteamericanas
sobre Kuwait foi
rnáis dañino que a
invasión de Saddam
no 91 , pero o ,.,
importante non son
as bombas senón a
intención coa que
se dispara.

A función de Haki,
segundo explica un
informe da Policia, é
interesar a mozos e
mozas, articula/os
politicamente e

Os galegas vivimos nun país
onde non se trata ben aos vivos,
e despois faise demagóxia cos
mortos.•

Desde nenos
traballando
en Citroen

I

Tuoría do

nacionalismo
galego

--·--

.. . 3otclo blanco

Fundación \[

~°'

.

,.1

1 vinculalos de
1 manei ra estreita e
.1
1 definitiva en Haki.
Garzón quere
metelos na cadea
pero por moito
menos darianlle un
Nobel a calquer
educador.

24
A

mentábel foi determinante para
que os pistoleiros consentisen en
que fose evacuado en padiola, xa
nos primeiros momentos. E con el
foron evacuadas algunhas mulleres en estado interesante.
A súa saída do Congreso cos
pés por diante (quera dicir, en posición deitada) entre as máis preñadas das mulleres, deputadas
ou non, presentes aquela hora no
hemiciclo, aportoulle a Paco Váz.quez un merecido protagonismo
sensacional. Sensacional pero
efémero, pois que axiña se esvaeceu entre os feitos acontecidos
nas tensas horas seguintes.

Hai tres anos os
diários déranlle
titulares a un
temibel gruponacionalista-galego- Coido que é preocupante esa falla de memória do noso alcalde.
fascista. Non tiña
O feito de non facer referéncia
nengunha á sua sonada actu8:asociados nen
ción nese evento histórico, poderia ser sinal dunha desmedida
ideólogos nen
modéstia, máis ben se sabe que
presenza. Nunca
Paco Váz.quez poderá ter outras
máis soubemos del. chatas pero modesto non é. Asi
que, repito, debemos preocuparAgora cacarexan
nos pola sua falta de memoria.+
unhas FAI (Forqas
MAN'OEL RIVEIRO LOUREIRO
Armadas
lrmandinhas) de pai
O espectáculo
igualmente
descoñecido. É pola O son delas e
véspera de
Pilocha
eleicións. Pero os
As mulleres da coordenadora
periódicos tiñan a
feminista Donas de Nós saudaa iniciativa do espectáculo
abriga de coidar as mos
"O son delas" que comemorou o
8 de Marzo en Pontevedra, ain1 fontes.
da que tamén queremos dicerA TVE critica a
Televisa e TV
Azteca de México
por silenciaren a
chegada dos
zapatistas á praza
do Zócalo. A cada
que os indíxenas
galegos protestan
nunha praza, a TVE
cala a boca.

A Leí Boyer
·1
1
:
1

1
1
:

1

dinamitou as
garantias do
aluguer de vivencia.
Era para que os
proprietários
pu idesen atender
razonabelmente á
conservación das
casas. Entre outras
causas, os
socialistas perderon
o Governo pala
suba dos alugueres
e agora caen as
casas.+
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lles ás persoas órganizadoras
do evento e á opinión pública en
xeral, que nos parece mal asunto se comezamos marxinando,
e marxinando o principal.
Na información do nº 977 de A
Nasa Terrado 8 de Marzo, Carme Vidal dá nota do festival e di
que ali participaron "as voces
máis coñecidas da nasa música".
Pois non. Unha das voces máis
coñecidas ficou fara. Unha voz

que desde o ano 1975 ven soando no noso país, unha voz comprometida co pavo galego e coa
causa feminista, que recentemente sacou un disco, todo el dedicado a musicar poemas de autoras
galegas. Vaia esquecimento!

Mentres segues a tecer, con fios
de luz, colares de burbullas de
lua chea, Deusa do Son.

Ignorar, silenciar ou invisibilizar
a unha personalidade no movimento da música galega como é
Pilocha, parécenos, como mínimo un signo do sometemento
ao sistema (o cal abstémonos
de poñerlle calificativos).+

Mª

NEVES NÚÑEZ DELGADO.
CLoRDINAOORA FEMINISTA

DENós

(LUGO)

Carta aberta
a Pilocha
O son delas
non é son
sen o son teu.
Ainda estarrezo ao lembrar como
cantaches, hai vintecinco anos,
dedicado a Mancho Reboiras,

"Meu amor, ovento da noite,
meu amor, un laio no rilar,
meu amor, osangue nos beizos,
meu amor, un carpo no chan ... "
Daquela, eu acababa de actuar
con "Fuxan" e, para rematar, estabas ti: toda ti. Despois descendiches a beber nas fontes
fertilizadoras da lírica medieval.
E pasaches moitos anos satisfacendo a tua paixón de arrincarlle os segredos á música e á vida. Melloraches e mellorou a
tua voz, dición e técnica.
Por fin, aparece esta alfaia: Calamidá Sentimental que é o futuro. (O futuro é muller ou non
hai futuro).
E o movimento da canción galega ignórate e líase con todas as
demais? En verdade, maltrátate.
Podes dicerlle con toda a tranquilidade: "Non te quera vale?"

O son delas
non é Son
sen o teu Son.+
SABELA RODRÍGUEZ CAMPO

(Luoo)

Emigración galega
na España,
ou párias
da emigración?
Hai que botarlle imaxinación para non decatarse, que alén da
fronteira natural da que o rio Miño enseñorea ambas arelas, os
galegas emigrantes o Portugal
africano e transoceánico somos
suxeitos de direito, polo cal
mantemos carta de cidadania
con plenos direitos. É dicer, un
viciño de Tui que decida trasladar a sua vivencia centos de
metros alén do seu pavo e
asentarse en Valenc;a do Minho,
ten direito a participareb en todas as eleicións galegas como

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Agora tamén pode dirixir
os envios para esta sección

se seguise vivendo no seu pavo.
A emigración galega no estado
español cóntase en centos de milleiros de cidadáns galegas que
carecemos do direito político a
participaren nas eleicións, sexan
municipais ou autonómicas. Nas
eleicións ás Cortes, podemos
participaren pola circunscripción
na que un estexa asentado, máis
non pola circ un scri ció n
galega de orixe.
Ofeito de .que
Como se pode un se vexa na
ollar, o feito de obriga de .
que un se vexa na abriga domiciliarse no
de domiciliarmunicípio
se no município español no español no cal
cal
reside,
reside, anúlalle
anúlalle os direitos de cida- os direltos de
d án galega.
Seica lle acon- cidadán galega.
tece o mesmo
aos galegas
residentes na
Arxentina, ou en calquer país onde se encontren asentados.
O non recoñecimento polo estado español dos direitos políticos
da Galiza como país, conleva
non xerar, nen xestar as conseguintes e imediatas accións xurídicas que garantan eses direitos.
Pode o naso país esquecer os
centos de milleiros de galegas
asentados no estado español como se nunca existíramos? Teñen
os mismos direitos na Galiza os
cidadáns en calquer recuncho do
estado español sen ser galegas?

polo correo electrónico:
info@anosaterra.com
Envlos a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA '!'ERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

Pido reflexión á nosa clase política nacionalista, que fundamente a reclamación política e o direito que conleva na experiéncia
doutros países, qie en condicións semellates nunca esqueceron aos irmáns da diáspora.•
CARLOS PIÑEIRO

(MADRlD)
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Director de El bosque animado e A lingua das bolboretas

'Galiza, para min, é un território máxico'
-0- ALDARA MOLDES

José Luis Cuerda (Albacete,
194 7) mantén un ha estreita
· relación con Galiza, e de ma..
neira especial con Oilrense,
onde rodou unha boa parte
de A lingua das bolboretas e
a onde volve sempre que po..
de para ver medrar o proxec..
to de restauración da sua vi..
venda rural, unha antiga casa
n a zon a d o Ribeiro A lto. A
semana pasada volvia de n o ..
vo a O urense para participar
no ciclo de charlas que orga ..
ni.za a asociación cultural Ci..
vitas Limicorum d e Xinzo .

~amos c~n ~n

~do

le, esta rapaza rniuda
transforma.-se. Nace.-lle unha voz
veemente e poderosa.

&.

fotógrafos tiran moitas foto ..
grafias - non dela, lembran-lles que
corre risco a sua vida. Mais no dia
seguinte o xomal dá conta do red.tal e das loitas políticas en Oleiros e
siléncia á rnuller que nos le o poema
de Meena e que no seu país' non
duraria nen o tempo dun salaio. Hai
en troca novos protestos interna ..
cionais pala destruizón dos Budas
·xigantes e o pasado artístico pre.islámico. Acabar con eles requeriu
o tempo de moitos salaios. A rapi..
dez e a facilidade con que se pode
dar morte a calquer muller parece
gardar estreita relazón coa minirnizazón ou ignoráncia do seu horror
diário na prensa de Occidente.

Aínda que José Luis Cuerda está
encadrado por alguns ~ de Borau- como un director que conta
cunha especial sensibilidade para
a comédia surrealista -Amanece
que no es poco, La marran.a, Tocan.-

do fondo, Así en la tierra como en el
cielo-, curiosamente son as obras
vencelladas con Galiza e sobre
texto de autores galegas -El bos.que animado e A língua das bolbore.tas- as que lle valeron o recoñece..
menc:o da crítica e do público.

Galiza mantén un protagoni ..
mo e pecial no eu traballo co.mo director.

Cunqueiro para .min é un mestre
indiscutíbel. Eu son -e iso algun
psicoanalista teria que dicer por
que, pero non lle darei a oporru ..
nidade- unha persoa á que as
periférias atraen especialmente.
Se hai tres autores que considere
que o seu talante me. ten marca.do de maneira especial como di ..

mui nova e de aparéncia tírni.da. Non sabemos o seu norne por.que viaxa con identidade falsa.
Tampouco a poden fotografar. Po ..
deria custar.-lle a vida. Está entre
. nós d~sde hai uns dias, convidada
por concellos nacionalistas ou pro.gresistas e por algunhas faculdades
para falar da situación -da condea
ªºnon ser- das mulleres afganas. É
unha delq.s, rnáis vive no exílio, en
Paquistán. Milita na RAW A, a
Asociazón de Mulleres Revolucio ..
nárias de Afganistán.
ela
Oleiros, mm
recital de celebración do Dia da mu..
ller Traballadora organizado pola
Asociazón Cultural "Vieiros" co
apoio do concello. Yolanda Castaño,
Enma Pedreira, Lucia Aldao, Estíba..
liz Espinosa, eu. Finda o acto ela. Le
en persaun poema de Meena, unha
das fundadoras do rnovimento de
mulleres, asasinada polo réxime tali..
bán: "Son a rnuller que acordou /Er.
guin.-me e convertin.-me en tempes.tade entre as cinzas das miñas
criaturas abrasadas /Erguin,__rne desde
os regatos do sangue das miñas irmás
/Deu.-me azos a cólera da miña nazón
/As miñas ruinosas e queirnadas alde ..
as enchen.-me da raiva cara o inirnigo
/Son a rnullér que acordou /Achei o
meu camiño e·xamais hei voltar... ".

A imaxe de Cuerda transmite á
perfección a sua personal.idade de
home bo e xeneroso, de verba
amábel e cordial que gasta da con.versa pausada cos amigos e que se
presta resignado ás suxeréncias dos
fotógrafos que lle tiran imaxes pa.ra o xomais. Como bon galego
adoptivo, José Luis Cuerda pon
unha paixón e unha defensa inusi.tada de Galiza, território máxico
que considera fundamental na sua
obra e na sua personalidade.

Vostede tamén ten amosado en
máis dunha ocasión a sua admi.ración por Álvaro Cunqueiro.

~ PILAR
PALLARÉS
,,
~

. José Luis Cuerda

n dúbida. A v rd de é que es.tau convencido de que cando
queira que funcionen as miñas pe.l(culas tefio W1 50% ga~iado se me
veño rodar a Galiza. E cousa de
pensalo. Por que? non sei, segura.mente porq u me atopo mo i a
gusto dentro da imaxineria e fan ..
tasia e a maneira de achegarse de..
terminados autores ,galegas á reali ..
dade. Por exemplo, á maneira de
escreber de Manuel Rivas, que me
conmove e me convence, as duas
causas ao mesmo tempo, que é do
que se trata para que unha empre.sa me interese e me meta nela pa.ra intentar facelo como rnellor sei.

Unha muller
daRAWA

6T

.

J ampouco as mortes case diárias de

rector e~es son Josep Pla, Pio Ba..
roj a e Alvaro Cunqueiro. Tres
p ers o nalidades m·o i distintas
aparentemente pero tamén moi ..
to rnáis secretas e enriquecedoras
do que a apariéncia indica.

En Xullo do. pasado ano, cando
vostede impartía· un dos cursos
de Cero en conduta, anunciaba
un terceiro proxecto en Galiza
para o 200 l. Non vai interferir
a adaptación de El hereje nes.tas previsións?

Xa tiña definido ese proxecto?
Probabelrnerite, porque me- re ..
sulta moi fácil traballar con
materiais que saen da sua man,
meteriame ao mellor con al ..
gunha outra história de Ma.nuel Rivas. Con Manolo rn~ ..
tefío o contacto e seguro que
xurde algo para que podamos
traballar nunha nova foiciativa
xuntos.

Poderia ser ese texto A man

dos paíñOs?

Si. El hereje meteuse por médio e
vai apr~ar algun tempo ese pro.xecto. E que non sei ¡:>ensar a lon.go prazo. Tamén é certo que case
sernpre os proxectos hos que tra..
ballo son intemporais, co cal da..
me igual facelos agora que dentro
de qous anos. Gústame facer ci.ne, tanto dirixilo corno produci.lo, que é outra maneira de facelo.

Non o sei porque aínda non o ~
lin. Estiven o outro dia, o 7 de
Marzo, con el en Madrid. Xun.tárnonos Azcona, Juan Cruz,
Manolo Rivas e máis eu e insi;
nuounos a protada do que vai
ser a edición en castelán, que.
creo que vai sair en Maio e en.tón leereina.

Coñece o proxecto de El bos-.
que animado que está a rem~..
tar Dygra para o cinema de
animación.
Vin un anaco hai cousa de un
ano. O pouco que vin pareceu.me precioso e estaba moi ben
feito. Parecéro.nme uns debuxos
moi especiais, cuns volumes moi
agradábeis e cunha imaxe moi
"sensualota". Ademáis, segundo
me veñen de comentar, está en
mans da distribuidora de Disney
e iso vaille garantir unha difu ..
sión mundial, do cal me alegro
moito. Tiveron un problema ..
que é léxico e que eu lamento
por outra banda- que é que non
se pode titular El bosque animado
porque xa está rexistrada e vaise
chamar algo asi como El bosque
animado . Viaje a lo mágico. Dá
igual, todo o mundo vaina coñe.cer como El· bosque animado. •

mulleres occidentais a causa da vio.Jéncia doméstica ocupan case espazo
nds meios de comunicazón. Talvez
porque eses meios son o instrumento
dun poder patriarcal que aparenta
maneiras suaves, mais que de vez en
cando explode selvaxemente, reve.lando os esgotos do sistema. E talvez
non .conveña lembrar demasiado a
case incrível marte en vida das.mu..
lleres afgana.S, non vaia ser que coa
devandita leqlbranza veña a de que o
réxime talibán naceu co beneplácito .
e mesmo o apoio do Occidente, non
fose o pr.Js cair definitivamente na
órbita do comunismo. -

~or

xo~en

Ágora sei
que esta
muller da RAW A non pode ser foto ..
grafada nen sair nos tele.-xomais:
porque «i sua vida corre perigo, desde
logo, rnais tamén porque con sim-·
plesmente ve.-la e ouvi.-la ficaria di.namitada toda a indiferenza da xen.te. É demasiado parecida a nós. O
seu deixa de ser un drama distante
situado case en Ningures. Nós .somos
coma ela. T ampouco nós chegaríamos a durar o tempo dun salaio. +

-
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básicos

de Dario Villaba
noCGAC

..........................................~ ................................................:...........!.:.

Universídade de Santiago, que ·
representa O burgués xentillwme,
de Moliere.•

Os Documentos
G

O Centro Galego de Arte ConJ
temporánea apresenta o 22 de
Marzo os Documentos Básicos do
artista Dario Villaba. Desde o
ano 1957 até o 2000 prolongouse
o proceso criativo destes
documentos, que son pezas que
constan de unha a seis fotos cada
unha. Fotografi.a e pintura son a
vta de expresión c{este artista naJ
cido en Donóstia en 1939. ''Nunca se debe considerar que os Do,
cumentos Básicos teñen como
misión ser bocetos das obras desJ
pois realizadas en formatos gran,
des. Algún deles, ou incluso moi,
tos, serviron de base para un ou
máis cadros, nembargantes, teñen
autonomia própria. E dicer, son
obras en si e como moito poderia,
mos considerar que se aproximan
en profundidade e ambiente ao
que nalguns casos é despois unha
obra de distinto tamaño", explica
Villalba. A sua obra nace nos
anos 50 como resposta ao Arte
Pop, coa intención de recuperar o
"espíritu da pintura", e está pre,
sente nos museus Metropolitan e
Guggenheim de Nova York, no
IVAM de Valéncia e no Raiña
Sofia de Madrid, entre outros. •

• Festa do teatro
no campus
de Lugo
Arrancou o Luns 22 de Marzo o
VII Festival. Internacional de
Teatro da Universidade de San,
tiago, que se desenvolve no
campus de Lugo até o 22 de
Marzo. Compañias de diferentes
países participan neste evento
-que ten como escenário o Audi,
tório Gustavo Freire. Inaugurou
o festival o grupo La Vuelta TeaJ
tro, de Querétaro, México. A
Companhia Mariposa Marrom
· de Sao Paulo, Brasil, pon en es,
cena o Xoves 15 a peza Caixa de
Pandara, de Beatriz Carolina, ao
dia seguinte os granadinos
Remiendo Teatro representan
Triágulos concéntricos. Durante
os seguintes días actuarán Gru,
po Teatro, da Uníver~idade Car,
los III de Madrid, In Vitro Tea,
tro, da Universidade de Jaen, a
Aula de Teatro de Ourense
"Maricastaña", e A Aula da

• Xavier López
gaña o Vicente
Risco de literatura
O concello de Ourense é o orgaJ
nizador do Prémio "Vicente Ris,
co" de liter?tura que nesta ediJ
ción recaiu en Xavier López con
O caderno. A obra foi apresentada baixo o seudónimo Mario und
der zauberer. O xúrí destacou a
calidade dunha obra que recria a
viaxe de Risco nos anos trinta
por Centroeuropa. •

• Interese dos programadores P?lo teatro g~lego

·:
:
:
:

Satisfacción é o que expresa a ,.
consellaria da Cultura tras o re,
mate da novena edición da Feira
do Teatro que teria achegado
máiS aos programadores de fora e
. as compañias galegas. Cultura subliña que responsábeis culturais
de País Basco, Aragón, Astúrias e

Madrid amasaron o seu interese
por seis montax~ galegas. V ários
dos espectáculos programados du,
rante a Feira vencieron todas as ·
suas entradas, segundo os dados
da consellaria: Policia de
Ollomoltranvia, Os Papalagui, de
Teatro do Aquí, Espan~so, de

Mbhicania S.t., Con.trátenos pcrr
favcrr, de Pilar Per~ira, Notas dun
estw:liante que morreu t.olo, de Ba,
lea Branca, Últimas faíscas de Se,
tembro, de Casahamlet, Solo para
Paquita, de Teatro do Atlántico,
Dakota, de Talia Teatro e Tres no
bambán, de Espello Cóncavo.•

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

.

.

ciación Galega de Produtoras
Independentes (Agapi). Durante
a gala que se celebrou na noite
do Sábado 1O de Marzo na CoJ
ruña subiron ao éscenário a re,
coller os ga.lardóns Miguel de
Lira, como mellor actor, e Cris,
tina Pascual, como mellar intérJ
prete feminina. O primeiro deJ
beu o prémio ao seu papel do

R

V
pt
Au

nu1

Re
PaPe¡

Gr

• Whiskey na
barrica, versos e
.
/

mus1ca
na Coruña

O local da Agrupación Cultural
"Alexandr~Bóveda" acolle o
Xoves 15 de Marzo o recital
músico,poético Whiskey naba, ·
rrica, de Miguel Mato. O acom,
pañamento musical vai da man
de Lino Braxe con A caricia da
serpe. O recital comeza ás oito e
media.+

•Ü

Facha

convoca o
prémio de poesia
O concurso nacional de poesía
da agrupación cultural "O
Facha" chega a sua vixésima
edición, cunha convocatória na
que -poden participar todos os
autores que non teñan publica,
do un libro poéJ·
tico individual
con cinco
poemas como
máximo. o fallo
será dado na seJ
gunda quincena
de Maio. Está esJ
tabelecido un .
único prémio de
50.000 pesetas
máis as
mendóns hono,
ríficas que o xuri
estime. A agrupación "O
Pacho" comprométese a publicar
os traballos do concurso. •

e~

• Rias Baixas

si

gaña na batalla das ·audiéncias

cL

Unha cuota de pantalla do 29,8o/; para a serie Rías Baixas, que emite a
TVG, colocou a este espazo como o máis visto durante a noite do Xoves
8 de Marzo. Galiza foi a única comunidade do Estado onde a estrea da sé,
rie de Lina Morgan Academia de Baile Gloria non foi líder de audiéncia.
Rias Baixas, que acadou picos de máis do 40% gañou ·a Manos a la obra, de
Antena 3, e a Hospital Central, de Tele 5. Para a prcxlutora Costa Oeste,
responsábel da série, é unha mostra do bon momento que esta a viver a
produción audiovisual. Rías Baixas, que narra as intrigas dunha familia
adicada ao negócio vitícola no Salnés, xa ten asegurada unha segunda
tanda de· trece episó9ios, que se comezarán a gravar o 23 de Marzo.•

d1

pi

• Festival Super Bock en Lisboa
Como todos os anos a cervexa
Super Bock organiza un mes de
música en Portugal. Desta vez
centrado en Lisboa, partiu a fi,
nais de Febreiro cunha actua,
ción dos Deftones. No Col'iseu
dos Recreios está previsto un
concerto de Placebo o dia 25. Xa
na Aula 'Magna tócalle o turno a
Franck Blaék & The Catholics o
Xoves 17 e aos suízos The Young
G-0ds odia 18. No Paradise GaJ
rage, "Super Novas Bandas" o
dia 19 e Less than ]ake, de Flori,
da, o dia 19. No Pavilhao
Atlántico, tributo aos Beatles
o dia 22 con Blind Zero, Cla,
Mafalda Veiga, Rui Veloso,
Silence 4 e Xutos e Pontapés. •

~ ~,,."N...,'!l..,~·J:'
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Deftonea.

Sei quen es galardoada como a mellar película
Máis de un cento de votantes
entre produtoras e galardoados
en anteriores edicións, elixiron
os prémios do 2000 da Aso-

a

Títt

Cinco prémios AGAPI para a curtametraxe O ria ten mans
•,

E

percebeito Currás na série tele,
visiva Mareas Vivas, e a segunda
polo seu traballo na curtametra,
xe Sandra. ·Na gala, apresentada
pofa xomalista Cristina Saavedra e transmitida pola TVG, a
fita Sei qUen es recebeu dous gaJ
lardóns: o .de mellar longame,
traxe galega e o de mellor direc,
ción de produción, na persoa de
Carmen de Miguel.
Cinco prémios mereceu a curJ
tametraxe o río ten mans, de

Portozás Visión e dirixido e es,
crito por Beatriz del Monte:
mellor iluminación e fotograJ
fia, guión, ~irección artística,
montaxe e, ademais, a consideración de mellor curtametraxe
do 2000. Para a ·sua directora,
os prémios amosan que as cur,
tametraxes tamén están feitas
con profisionalidade. Tamén
triunfou o documental televisi,
vo Chunda, chunda, que se
achegaba ávida cotiá dos tnúsi,
cos de duas orquestras. Jorge

Coira, responsábel da sua reali,
zación, foi galardoado como
mellar director, e o seu traballo
tamén se erixiu gafiador na caJ
tegoria de documentais.
A produción Mareas Vivas, que
se emite na TVG desde finais de
1999, continua a ser aprezada,
non so pola audiéncia, senón tamén para os votantes dos pré,
mios Agapi. Acadou, ademais do
galardon a Miguel de Lira, o reJ
ferido á mellor produción televi,

siva. Outros premiados foron El
Bosque Animado, como mellor
produción multimedia, lgnotus,
de Tomás Conde e Virginia CuJ
riá, como mellar curtametraxe
de animación e Leo, de Jose Luis
Borau, que conta coa particiJ
pación do actor Luís Tosar, coJ
mo mellor longametraxe espaJ
ñola. Asimesmo Divertimento,
protagonizada por Federico Lup,
pi e Francisco Rabal, foi a ven,,
cedora nas categorías de mellar
son e mellor banda sonora.•
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conta de libros
Xóvenes maniáticos

Ensaio sobre
a liberdade

Aparecen na colección Fóra de Xogo
de Xerais O novo diario dun xove maniático e O diario da mitra maniática.
Ambos están asinados por
Aidan Macfarlane
e Ann McPherson,
medicas que traballan na comarca de
Oxforden
problemas de saude
infantil. O primeiro
libro é unha nova
versión do diário de
Pete Payne, un adolescente de catorce
anos que padece hipocondria. O segundo é o diário da sua
irmá, Susie, de 16
anos, que reflexjona, entre outros·
asuntos, sobre sexo,
.
amor, anorexia, depresión, Sida e

Estrea de A Cacatua
Verde de Schnitzler
poloCDG
Título: A Cacatua Verde.
Autor: Arthur Shnitzlez, na versión de Manuel Guede para o CDG.
Reparto: Andrés Xiráldez, Grasset; Celso
Par.ada, Próspero, Miro Magariños, Lebret;
Pepe Soto; O Comisário; César Cambeiro,
Grain; Xosé Vilarelle, Escévola; Elena Atienza, Leocádia.; Luís Zahera, Henrique; Lino Braxe, Francisco; Carlos Mosquera Mos, Albín;
Maxo Barjas, Michette; Xabier Estévez, duque
de Cardignan; Tatán, Marqués de Laruac; Vicente de Souza, RoUin; Belén Constenla, Severina; Luisa Veira, Xearxina; Miguel Borines,
8alU1Sar; Salvador del Rio Mauricio ..
Director: Eduardo Alonso.
Cenografia e vestiário: Paco Conesa.
Música: Chcfa Alonso.

tas.+

Poesia anobelada

Lu ís Zahera baixa devagar os
trinta e cinco banzos da taberna
da Cacatua Verde o mundo dos
espectadores deixa de virar. O
silenzo é total. Un minuto sen
palabras no que a intensidade
dramática se translada dos acto,
res sobre o cenário ao congreso
dos que seguimos o espectáculo.
De súpeto estamos na cara en
sombra do planeta do teatro.

la está prendida do seu parla,
mento e do lento regreso do
mundo ao plano solar e dramáti,
co. Os aplausos do público pre,
mían o final con moito calor.
•

dunha retranca eficacísima e dun,

ha mímica que vai do estarrecido
ao indignado con domínio e grá,
cía. Ou do riso de Elena Atienza
que non fai esquecer esoutra mal,
dizón (ou incapacidade) de actores para facer a risa nosa.

ZAHERA IRADO E SOLERME.

Esta experiéncia teatral non se vive todos os dias. Estamos máis
afeitas a sentir frío na sala ou mesmo a impaciéncia dos que contan
desde a butaca os minutos para o
final. Aquí o acerto é de Eduardo
Alonso que marca ben os tempos,
modela personaxes convincentes e
condúceos a lugar preciso no que
pode ter lugar o teatro. E dos acto,
res, sobre todo de Luís Zahera, un
Henrique seguro, de voz e ton re,
soltos e ben medidos, tanto no alto da ira como na intimidade so,
lermeira; de Xosé Vilarelle, dono

Hai que velo. Se cadra porque a
veda da representación durara
moitos anos, a verbosidade do
teatro dos últimos vintecinco
anos é sempre intensa e ás veces
impaciente, como se houbese
desconfianza das cesuras, medo
de estragar sen palabras un par
de compase, un carísimo minuto
de teatro. Ao cabo, Luís Zahera
(Henrique) conta o desastre que
Lle aconteceu e a atención da sa,

A peza de Schnitzler sobrevén
por abalas e debalos coma as
mareas. Primeiro ven a crudeza
do asasino que non ten capad,
dade para transmitir todo o ho,
rror que representa e despois virán duas clases de actores que
viven o papel de homicidas con
máis poder de fascínio que ver,
dade. No meio, a liña do parecer
convértese en realidade.
&

Ao autor non lle importa a comunicación, como se ten expli-

cado ás veces deste raro teatro
dos amenes do império austriaco, senon romper as fronteiras
entre consciente e inconsciente.
Freud (que os galegas deberia,
mos escreber Froiz, coma o ape,
lido suevo realmente existente
entre nós) tiña con Schnitzler
unha débeda impagábel: a com,
prensión de que a vida da mente
clase baixo a espécie da palabra,
entrevista se cadra nunha repre,
sentación de A Cacatua Verde.
Freud adopta a língua coma único meio para tratar a mente, es,
truturada e condicionada por
esa torre de sinais tan pouco su,
xeita a nengunha táboa lóxica
que é a língua. Así que André
Breton é fillo literário de Freud
pero en certo senso o pai da psi;
(Pasa á páxina seguinte)

NARRATIVA

Males de cabeza

ARRAIJVA

FranAlonso

1

Fran Alonso

Males de cabeza

''Vaste/ e faise a noite". Rosa Méndez
Fonte prescinde de ornamentos para os
seus Poemas anobe,
lados no tempo, publicados por Espiral
Maior e o concello
de Ferrol, de onde é
a autora. A
expresión dos seus
sentíres íntimos e o
devalar do tempo son
dous }los temas cen·
trais deste poemário
que ia ser prologado
por Uxio Novoneira e
.
que, ante a sua auséncia, é seu fillo
que nos apresenta a Rosa Méndez. A
autora fálanos de sentimentos que permanecen, sexa nas ruas de Compostela
ou nas de Amsterdam. +

o

Tremares
de Brais do Castro
"Entre tanto seudoerotismo literario e
poemas de amor
repetitivos e baleíros, estes de
Brais do Castro
tráennos un fondo e incontible
tremar humano",
di Manuel Maria a
propósito deste autor. Kitaro/Ti e
Nomearte son as
duas entregas poéticas que aparecen na
editorial Novas Vieiras. Os berros de
amor de Brais do
Castro dialogan co
ser amado nunha relación tan paixonal
que, ás veces, é mellar imaxinar
que é un soño. Ambos libros cantan
con ilustracións de Chelo Facal e Alfonso Abelenda. +

O estereotipo de home

Unha viaxe ao lado escuro das nosds vid.as
que é t1imén un tdeg1uo contra a hipocrisía e calquera clase de poder. .

Unha ollada literaria e c~ntemporán~a sobre a condición humana.
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"Os homes non choran". Esta é unha
das moitas expresións que durante
anos contribuíron a criar un estereotipo de home. En La imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad, G~orge L.
Mosse analiza o ideal de varón dentro
da cultura occidental. "A masculinidade moderna axudou
a determinar a9s que
se consideraban modelos normativos de
moralidade e comportamento e que á sua
vez influída por eles,. é
dicer, formas típicas e
aceitábeis de comportarse e actuar
dentro do ámbeto social dos séculas
pasados", di. O libro, editado por Talasa, estuda a evolución dos
estereotipos.+.
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Ü COQdeL
Grial
N 2 148. Ourubro-Decembro de 2000. 1470 pta.
Dirixe: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Hernán Neira fai unha reflexión sobre as
divisións entre o público, o privado e o
doméstico nesta época de capitalismo
seródio. Xosé Ramón Mariño esculca no
gran volume da tradición oral de Galiza
para explicar cales son os vencellos entre todas as
histórias de
mouros e tesouros que deron en argallar as xentes
de todas as
part!!s dopaís. Agueda
Gómez fai
unhasemblanza sobre
os diferentes pontos
de vista das
teorías sociais en canto
á identidade colectiva no momento de
falar dos "indíxenas". Tamén se incluen
diferentes traballos de Pablo San Martín, Miguel Cabo, Raúl Sotelo, Horténsio Sobrado, Pilar Sobrado e Xabier Castro.+

Iniciativa socilista
N~
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59. Inverno de 2000. 625 pta.

Luis Sáenz reflexiona sobre a nova lei
de estranxeria. José Luis Redondo desvela o intento de mitificación da época
·.
franquist¡¡.
-~...,..,,.-;-~=~
através dos
médios contrólados polo PP. Paul
Laberty critica duramente o
papel de
Jaime Ma. yor Oreja
cando decidiu poñerlle fin
a unha
manifestación pacífica a prol da condonación da débeda
externa. José Roca analisa o mapa ·eteitoral de Euskadi de cara aos próximos
comfcios.+

~I

Teatro

Arte

(Ven da páxina anterior)

O terapéutico exercício teatral de
avanzar e retroceder entre o ser e
o parecer de A Cacatua Verde parece crebar os ferretes de esa verbalidade intensa e obsesiva de que
antes falabamos. Asi aparece espazo ahondo para que se mova con
liberdade o humor e para que cada
actor entre e saia no seu papel con
distáncia de narrador ou até empatar co ponto de vista do representado. Por segundos parece o rebotar irónico e auténtico da conversa popular, que ten racionada a
entrada no teatro até o límite do
auto,-noxo. Por segundos p~rque
logo ven a escrita de Manuel Guede coa sua teima insuportábel e
celmosa dos decote, enxergo, daquela e teño para min, que igual lle
valen para Shakespeare que para
remendar un autor nóbeL

l

O decorado de Paco Conesa é
excelente.+

O garaxe
de Ourense
Lugar: Sala Rock Clube, Ourense.

Data: 9 de Marzo.

Non foi o seu m,ellor dia, pero
cantas veces lle terá pasado? Os
anos botánse ertriba pero ali es-·
taba na noite do Venres Jeff
Connolly e o seu grupo The Lyres en Ourense. Feíto inimaxinábel para os seus fans, pero
quen ia dicer hai anos que na
cidade das Burgas tocarian B.B.
King ou o mesmo James Brown?
Ou que os Stones pararían en
Vigo e Cqmpostela?' Se os artis;
tas menfi.onados chegaron a
Galiza plsados moitos anos do
seu nace'mento e aclamados por
meios éle comunicación e fans,
por que non un grupo de menos
repercusión, máis salvaxe e pre"ursor do son garaxe desde finais ·dos 70?°
Cando Connolly disolveu unha
banda punk chamada DMZ no
ano 1979, formou The Lyres na
cidade de Boston. Con eles, incluiu ese órgano característico

1

Viento sur
Revista de liberdades,
crítica e cultura
N" 54. Decembro de 2000. 900 pta.

conta de discos

dos seus temas. Apesares dos
anos, non transcurridos en balde, en Ourense púidose ver ao
grande monoman interpretar clásicos como How do you know?,
Help you Ann ou She pays the
rent. E, sobre todos, para os cen- '
to cincuenta fans que se reuniron en Ourense, telo ao seu carón. Quizais é un faltón neurótico, que semella estar por riba de
todos, e algo alcoolizado -a media do concerto fo¡ de 'cubata
por canción e iso que aseguraba
estarse medicando-, pero cantos
grupos venden milleiros de discos con atitudes máis rexeirábeis, e sobre todo, sen saber tocar como The L yres? Sempre. fo.
ron un grupo de culto, pero con
grandes temas que gostarian aos
amantes da ·música rock de calquer idade. Só resta felicitar ao
Rock Ch.1.b por levar catro anos
amasando que hai música máis
alá das emisoras comerciais e
por converter Ourense n centro galega dos fans do garaxe .
Nesta sal festexan os aniversários con concertos aos que convidan a todos os clientes. Por ali
pasaron outros grupos de culto,
pero cun público igual de entregado, como os Fuzztones ou os
Fleshtones. •
A.ESTé:VEZ

1 ·---------

en Compostela en 1974. Acude a poemas de Rosalia e de Curros, á música
Chané, Andres Gaos ou Xoán
,
ontes, pero tamén apresenta letras
, óprias nunha atmósfera musical que
respira dd jazz, da música caribeña e
do folk. Sua é a letra de Xoana, tema
no que colabora o gaiteiro Xosé Manuel Budiño. A banda que acompaña
a Carmendolores está formada por
Manuel Riveiro, responsábel de moitos dos arranxos musicais, Marcos T eira e Xabier Abraldes á guitarra, Alfonso Morán ao contrabaixo e Carlos
Castro na percusión. De formación
clásica, como amosa neste debut en
solitário, Carmendolores é ademais,
mestra de educación musical.•

r,

cional, este

r¡

Autor: Xurxo Martiño: Et in arcadia ego.
Lugar: Galería de ane Clérigos, Lugo.
Data: Até o 30 de Marzo.

Concerto: Easytones / The Lyres.

A literatura de man do Centro
Dramático lanza un aviso para
que non se alarme a comisaria de
Pérez Varela: a obra non é sobre a
Revolucion Francesa senon que
acontece cando a toma da Bastilla. Hipótese contrária e probábel: é unha obra sobre a liberdade
na que aparece unha personaxe
que representa.a represión sobre o
espazo de licéncia da taberna. Pero como ?chnitzler expliqa por
boca dun a~tor o importante é saber quen acaba co xuiz que levamos
dentro. Pesimismo sobre a revolución que aliña ao Próspero de .
Sclmitzler co Próspero de Shakes- .:
peare, os dous como protestantes
irónicos \dun solpor de marcha
Radezsky e cadáveres estrados de
soldados mozos enganados por .u n
rei sádico; os dous como celadores da última poesia representábel
no meio da censura militar.

Carmendolores,
todo xunto
Titulo: Oceánica
Cantante: Carrnendolores.
Edita: Clav~ Records.

A xoven cantante Carmendolores gravou o seu primeiro disco como a voz
do grupo Mugardos: agora publica o
seu primeiro disco en solitário baixo o
título de Oceánica. Para ela, é unha
aposta pola paixón, arroupada dunha
manchea de músicos de estilos diversos. "Impulsiva e intensa tecín un lenzo acústico Ao que os aromas voltáronse ritmo e os latexos lirismo. Non atopei nas miñas viaxes de nómada nengun mago que compartira a sua alfombra conmigo. Se quixen dicilo todo,
excusade a paixón execesiva. Urxe
voltar ao amor", di a cantante nacida

111

Pintar
.os lugares
da memória

canálise é debedor da intuición
literária de Schnitzler.

G.LUCA

Baixo o epígrafe de El desorden: internan~mero dá notas sobre
acontecimentos sociais que marcan a·
actualidade do mundo. Josu Egireun e
Enrie Durán reflexionan sobre o Cúmio
Europeu de Niza. Majed Nassar, Nassar
Ibrahim e Toufic Haddad explican a vi- .
\ sión palestina da lntifada, ao tempo que
1
'
• Michel
Warshawski
repara no
proceso eleitoral israelita. Sergio
Rodríguez
~ncadra o
zapatismo
nos eixos espaciotemporais. Daniel Pereira
explica cales son os
motivos
para a folga xeral que se produciu a
finais do ano pasado na Arxentina. No
capítulo de entrevista, o convidado é
Paúl Nicholson, coordenador de Vía
Campesina. Outros temas que se seguen
son b 25º aniversário da morte de Franco na memória de várias voces, unha
lembranza de Emest Lluch, co desexo
do diálogo sen acotacións en Euskadi.•

111

111

Resucita
Negu Gorriak
Título: Ustelkeria.
Grupo: Negu Gorriak.
Edita: Esan Ozenki.

Hai mái.S de cinco anos que ~ grupo de

Irún editara Ustelkeria (Corrupción)
para recadar fundos no litíxio que durante oito anos mantiveron co xeneral
Galindo, quen fora responsábel do
cuartel de lntxaurrondo. Precisamente
era ese o título da canción da polémica, unha conversa entre duas persoas

na que unha lle comunica a outra a
desapariimplicación de Galindo
ción dun alixo de cocaína. Agora, tras
a fallar o Tribunal Supremo que o gru¡:io non ten que indemnizar a Galindo,
os Negu Gorriak tomaron duas
decisións: reunirse de novo en dous
concertos multitudinários celebrados
en Baiona e Donostia a finais de
Febreiro, e reeditar Ustelkeria. O compacto inclue mesturas e temas en directo que formaban parte do seu repertório. Hipokrisiari Stop!, un alegato a
favor do "roxo e homosexual" Luis
Mariano, Hator, hator, unha chamada
para que os presos retomen coas suas
famílias, ou Itxoiten, mensaxe contra a
"espera eterna" das mulleres. En total,
catorce temas que lembran que unha
vez existiu unha banda en euskera que
triunfou dentro e fora de Estado e que,
mália o contido político e explíclto
, dos seus temas, ~on puido ser obviada
pola crítica musical.•

na

Dicia Otero Pedraio que o océano determina a facies esencial
da história física, e da "espiritual", da Galiza e "chama" por
ela e esta tende ou "faise" cara o
Atlántico. E entre a Galiza continental e o Océano sitúase un
lugar límite, unha barreira, por
veces fatal, que separa o mundo
terrestre do acuoso, ese no que o
ser humano non é capaz ainda
de viver. Esa liña, que marca o
límite, é, en moitos sftios, de
cantis ergueitos e corcados pola
escuma que salpican os tombo
mariños que rompen violentamente contra a dura base granítica, escuro.a que fai que medre o
arneiro e, no sombrío, a piogha.
Son, tamén, os lµgares nos que o
vento ten os seus eidos e aniñan
as aves mariñas. En definitiva:
pedra, vento, escuma, argazo,
cormoráns, restos de naufráxios,
conforman o espácio no que p6den darse xogos cósmicos (por
volver outra vez a Otero e que o
levaron a falar dunha Grécia
atlántica) e no que teñen cabida
as lendas, como a da Buserana, e
a inspiración.
Desde meados do s. XIX (de 1853
son os faros de Fisterra e o das
Sisargas) alguns <lestes cantis víronse corcados por dclopes soberbos que alumían aos que pola auga
van, por dicilo parafraseando a
López Abente e cando este falaba do Vilán, ese xigante poideroso/que aliándonos está,/ cun ollo

refulxente que alumía/na azul in~
mensid.á. Falamos dos faros, elementos que configuran unha
imaxe da nosa costa e completan
a visión que moitos podemos ter
dos cantis de zonas como a Costa da Marte. E no mundo das artes visuais e da literatura sempre
houbo criadores que sentiron
unha atracción por esas torres
ergueitas sobre os acantilados,
quizais por ese halo romántico
de elemento que se ergue illado
na imensidade da natureza, quizais por ser, como o literário de
Godrevy, "unha torre brumosa,
prateada, cun ollo marelo", pero
tamén porque en arredor do faro
podemos facer xirar diversas
causas e conceptos da cultura
ocidental que teñen que ver, por
exemplo, coa simboloxia da. luz
fronte á escuridade e de vixia
ante os perigos, da soedade, etc.
Asi pintores como Seurat, Mondrian, Otto Dix, Balthus, Edward Hopper ou o cántabro
Eduardo Sanz teñen aos faros como motivos plásticos. :
E aquí, entre nós e nesta terra
que mira ao mar, o soneírán
Xurxo Martiño leva anos pintando faros, sobre todo os do arco fisterrán. Pero para este artista os faros son algo máis que elementos de inspiración' plástica e
pontos de fuga sobre os que con(Pasa á páxina seguinte)
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naturezas mor,
tas e zumegan,
tes de tranqui,
lidade,
un
pouco ao estilo
de Morandi.

vence a sua criatividade, forman
parte dun património cultural e
simbólirn que nos identifica e
que nos apega a unha xeografia,
teñen que ver co genius loci e coa
memória que nos vincula a unha
determinada maneira de ser.
E os faros son tema da exposición
que durante este Marzo húmido
celebra na luguesa galeria da rua
dos Cregos. Unha vez máis Xur,
xo Martiño amosa faros da Costa
da Morte, como o Vilán, tema
que ten pintado moitas veces e
que cada vez demostra novas e
atractivas posibilidades plásticas,
ou sobre o seu pequeno viciño da
outra banda da ria, o faro que es,
tá ao pé do santuário da Barca e
que xa o fotógrafo muxián R.
Caamaño retratara cando estaba
en construción; pero tarnén am,
plia o seu espectro con faros da
costa norte coruñesa. Son faros
que pinta sen mirar a auga e coa
ollada nas sólidas e xeométricas
construcións. As partes inferiores
destas aparecen sempre recuber,
ras por amplas manchas de pin,
tura que caen polo lenzo, utili,
zando xa cores nel tradicionais,
como o negro ou os rnarróns.
1

Longo post lempore venit. Técnica mista sobre táboa 52x 42 cm.

Pero non podemos marcar a es,
te artista tan só neste rexist0,
no que ten demostrado á sua
capacidade e posibilidades de
variación. Xurxo é un pintor
tamén de perspectivas xeomé,

fricas ou que sabe deterse sobre
a pátina do tempo e traernos os
obxectos ao presente. Atrás
quedan, agardo que momenta,
neamente, os xogos xeométri,
cos da série batente ou as case

Nesta exposi,
ción tamén hai
cadros ~unha
temática dis,
tinta aos faros,
cadros que nos
falan das paisa,
xes urbanas de
Porto, Bolog,
na, Santiago
de Cuba e A
Habana, onde
aproveita para
facer un estali,
do de cores vi,
vas (nos de te,
mática cuba,
na) ou para xo,
gar cos relevos
matéricos, co,
mo cordas e fi,
tas, anoveladas aquelas como
símbolo da supervivéncia, pero
tamén para xogar cos volumes,
coas liñas e coas cores para ra,
char perspectivas e e marcar
fortes contrastes.

29

Pero detrás destes atractivos xo,
gos estéticos, detrás <lestes xogos
formais hai algo máis que 'simple
plasticidade, algo que ten que
ver coa memória persoal e coa
pegada que deixa o paso inexo,
rábel do tempo sobre as cousas.
Xunco Marti,
ño é un artis,
.t a que domi,
na á perfec-:
ción a técni, Xurxo
ca e que non Martiño é
se ruboriza un pintor
en facilitar o
entendemen, taménde
to do espec, perspectivas
tador coa sua xeométricas
pintura a mé,
ouque sabe
dio da rápida
identifica, deterse sobré
ción co que a pátina do
representa, tempo.
algo que non
varcon cer,
tas marcas da
modemidade e, por iso mesmo,
pensamos que demostra que ~e
pode ser actual e gardar fidelid~,
de a un médio por veces tan d~,
ostado como o pictórico. •

-

MANUEL VILAR

FRANCISCÚ ANT. VIDAL

O bendito san Xosé do ramo ~florido ·
Ningún santo está colocado no
calendario porque si. Cando
non se celebra a súa morte celé,
brase a súa actividade primor,
dial, aquilo no que destacou e
polo que os devotos o invocan
ou o poñen de exemplo.
Aquí estamos, a punto de en,
trar no equinocio da primave,
ra, unha data en que os roma,
nos veneraban a Ana Perena
(anne perenne), a de usa dos
anos, para Lle pedir unha longa
vida, p rque n antigo calen,
dario, o ano c mezaba precisa'-mente no me de marzo, o mes
dedicado a Marte, o deus gue,
rreiro qu , para conseguir os
amores de Minerva meteu em,
peño en Ana Perena, quen,
comprendendo a pureza da
deusa, o entretivo recriminán,
dalle tales pretensións.

Tamén estamos nas festas de
Atis, aquel que se cortou os xe,
nitais porque a celosa Cibeles
matara á ninfa dos seus amores,
e o posterior e milagroso nace,
mento de violetas no chan enla,
mado polo sangue derramado do
seu falo amputado.
A vida que renac_e, a virxinida,
de corno virtude que non con,
traría o renacer da natureza, era
algo que xa os romanos celebra,
ban e festexaban en datas tan
significativas.
A de san Xosé foi outra historia.
El, xa maior en idade, presen,
touse na casa dos país de María,
como outros moitos mozos, pre,
tendendo ser aceptado como es,
poso de tan fermosa rapaza.
O maduro carpinteiro, non as ti,

ña todas consigo. Diante de tan,
to mociño, el era un vello, e á
hora de ser escollido levaba to,
das as de perder.
A simboloxía deste feito apre,
séntanos a un anciá de caxato,
submiso e agardando o _milagre
da vida, esperando que por fin
. el, descendente do mesmísimo
rei David, lle puidese dar conti,
nuidade á estirpe.
Ao seu arredor, os mozos fan
festa, celebran a beleza da pre,
tendida e agardan a súa deci,
sión, contando cun contrin,
cante menos cada vez que mi,
ran para el.
Pero, ¿que fai ese vello aí,
apoiado nun pao seco?, ¿que fa¡
ese anaco de vida escapado do
mortal inverno que remata?

.

¿De onde sae a súa ilusión?
-Sonvos cousas d~ primavera.
Cando María, resplandecente de
beleza, se presenta <liante de to,
dos para escoller mai:ido, o caxa,
to esteril de Xosé reverdece e
agraman unhas folliñas verdes.
O milagre xa estaba servido.
Como pasa co Atis dos roma,
nos, a vida vence á morte.
María e Xosé casaron, pero por
esas causas da espiral da vida,
dos pros e os contras que se mes,
turan, fan dubidar ou ilusionan,
aínda veu unha sombra de te,
mor e receo a pausar sobre os re,
cén casados, no momento en
que o santo varón ten noticia de
que a súa esposa está grávida sen
que el tivera tempo de tocala.

Un pode ser santo, pero non
parvo, e o bo de Xosé xa pel)Sa,
ba en repudiala cando un anxo
veu a advertilo:
-Ela está gravida desde antes
de casar, pero estao do mesmísi,
mo Deus Noso Señor, que así
·quere que ti sexas o pai humano
do seu fillo divino.
O carpinteiro de Nazaré aceptou
daquela á esposa, e compartiu
con ela a virxinidade, que non
impedía que tan divino froito
enxendrara na terra.
Por iso, o patrón dos carpin,
teiros' e dos maridos celosos,
ten o seu día nas portas do
equinocio da primavera, e se
representa co seu ramo florido
e levando da man a Hllo de
Deus.+

Eu tru:nén fü.n coas vacas

Casarriba

AFONSOEIRÉ

EULOXIO R. RUIBAL
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O SEXO, A MULLER E O CREGO

UNHA CASA PARA A LÍNGUA

EU TAMÉN FUN COAS VACAS

CASARRIBA

Xosé Chao Rego

Elisardo López Varela

Afonso Eiré

Eulóxio R. Ruibal.
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As relacións entre a tecnoloxia e
a sociedade a debate
na XVIIi 'Semana Galega de Filosofia
Máis de vinte especialistas participarán no congreso
que se ct:lebrará · en Pontevedra dos dias 16 a 20 de Abril
A Semana Galega de Filosofía
chega este ano á sua decimoita,
va edición cun amplo debate so,
bre as relacións entre tecnolo,
xia, ciéncia e sociedade. Máis de
vinte especialistas participarán
no congreso organizado pola
Aula Castelao de Filosofía que
se celebrará en Pontevedra dos
días 16 a 20 de Abril.
Analisaranse desde as implica,
cións teóricas da tecnoloxia at:é
as práticas como as biotecnolo,
xias, os cámbios na vida cotiá ou
mesmo as repercusións nos hábi,
tos alimentários, tema de espe,
cial actualidade. "Filosofía e tec,
noloxia" é o título xeral da
XVIII Semana Galega de Filoso,
fía que, durante cinco días, con,
gregará en Pontevedra a destaca,
dos especialistas dun tema que,
nesta ocasión, se apresenta espe,
cialmente multidisciplinário.
"Nun momento no que se deba,
te a necesidade de exportar tec,
noloxia aos países en vias de de,
senvolvimento e que se conside,
ra un baremo de benestar, cóm,
pre pararse .a pensar o alcance
social do feito e mesmo cuestio,
nar se realmente estamos <liante
dun signo de democrática ou de
· maior des igualdad e social", ex,
plica a Aula Castelao ao respeito
da escolla do tema a debate.
Xenoma Humano e vacas tolas
A coordenadora, Carme Adán,
destaca a actualidade do tema,
"as fones implicatións que ten
na sociedade e mesmo na vida
cotiá de cada un de nós, ademáis
de ser un tema crucial nos deba,
tes teóricos que se están a dar no
pensamento filosófico. Non hai

acción na que participemos, des,
de a máis nímia á máis sofistica,
da, que non esté mediada pola
tecnoloxia. Os debates actuais
arredor das vacas tolas e, en fin,
sobre os actuais hábitos alimen,
tícios; o Xenoma Humano ou ·
mesmo as repen;:usións que a
tecnoloxia ten á hora de acadar
o reparto igualitário das tarefas
domésticas, son alguns temas
que nos afectan directamente".
Organizadas, como ven sendo ha,
bitual, en sesións de mañá ,máis
teóricas,, tardes ,adicadas á refle,
xión arredor de Galiza,, e noites ,
cun carácter máis divUlgativo,, as
xornadas c6ntari. este ano con
máis de vinte ponentess que de,
bullarán os dístintos aspectos do
tema. As sesións matinais, segun,
. do Carme Adán, queren "analisar
críticamente a perspectiva social
da tecnoloxia. Considerada polo
comun o espello do desenvolví,
mento, onde os menos favorecí,
· dos buscan reflexarse, existen ou,
tras discursos alternativos que de,
senmascaran as relacións de do,
minación que .se agochan baixo a
suposta neutralidade da tecnolo, .
xia. Como ven senda. habitual,
en Pontevedra apresentaranse
discursos que non se someten ao
pensamento únko e, desta ma,
neira, certos convidados defende,
rán, por exemplo, a necesidade '.
de democratizar a ciéncia e a tec,
noloxia". Cinco convidados par,
ticiparán nas sesións de mañá
agrupadas baixo.o título xenérico
de "Que é a tecnoloxia?", o Di,
rector do centro Reina Sofía para
o Estudo da Violéncia, José San,
martín, o Fiscal,Xefe da Audíén,
cía Provincial de Lugo, Xesus
Garcia Calderón, o Director do

Museu das Ciéncias de Valencia,
Manuel T oharia, a profesora da
Universidade do País Vasco, Eu, ·
lália Pérez e o profesor de Barce,
lona, Manuel Cruz.
As sesións de tarde iri.tentarán
responder á interrogante de se
Galiza pode considerarse unha
realidade tecnolóxica. A alimen,
tación será o tema gue abordarán
os profesores da Universidade de
Vigo, Xúlia Carballo e Lorenzo
Pastrana; os economistas Xavier
Simón e lago Santos analisarán ·a
repercusión no agro e na pesca .
das novas tecnoloxias mentras o
biólogo- Carlos Vales dará conta
dos problemas ecolóxicos que se
derivan dun produtivismo en ex,
ceso. Antón Reixa referirase aos
cámbios que a tecnoloxia experi,
menta na cultura e Xavier Alcalá
fará un percorrido pala tecnolo,
xia e o desenvolvimento na Ga,
liza. Nas sesións de notie, a Aula
Castelao btJscará "det~rse polo
miudo en catro realidades sociais
configuradas a partir dun eixo
tecnolóxico, isto é, a intelixéncia
artificial, a codificación do libro
da ~ida (Xenoma Humano), a
militarización crecente e a esfera
máis cotiá da vida humana cÓmo
é a organización ·do espazo do,
méstico". Con este fin asistirán a
Pontevedra Enrique Trillas, San,
tiago Grisolia, Gemma Xarles e
Carme Alemany.
A clausura da XVIII Semana Ga,
lega de Filosofía correrá a cargo
do escritor e catedrático de Gale,
go da Univer~dade de Barcelo,
na, Basílio Losada, nunha sesión
que a Aula Castelao entende ta,
mén como homenaxe ao profesor
·n a sua recente xubilación. •
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XOÁN CA.ru.os GARRIDO COUCEIRO, AUTOR ·Do ENSAIO
EN

·A ESTRADA
VENRE~

;r·

23

DE MARzo AS

20,30

HORAS NA

SALA DE CONFERÉNCIAS

DO TEATRO PRINCIPAL
COA INTERVENCIÓN DE

CARLOS MEUA, ESCRITOR, E XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO,

.
...

AUTOR DO ENSAIO.

"

Luís González Tosar e Helena Villar Janeiro apresentando o congreso.

Poetas do mundo mostrarán
en Compostela que
'a poesia é o grande milagre'
Ferrin apresentará aos prémios Nobel,
Derek Walcott e Wolé Soyinca
O verso de Pimentel, lema do en,
contró, tomará carpo dos días 21
ao H de Marzo en Compostela.
"A poesía é o grande miragre do
mundo", dixo o poeta e son agora
as suas palabras as que anúncian
o encontro mundial que o Pen
clube celebrará arredor do equi,
nócio de primavera, na data que
a Unesco decidíu para homena,
xear á poesia. Máis de cen poetas
participarán no que se anúncia
como "unha festa da poesía", en,
tre eles os prémios Nóbel, Derek
W allcot e Wolé Soyinca.
Arredor de cincuenta poetas de
fóra do país acudirán a próxima
semana a Compostela, entre eles
os principais nomes da lírica do
- momento. Xunto Wallcot e So,
yinca, asistirán N icole Brossard,
Mário Benedetti, José Hierro, Ro,
bert Bly, Eugénio de Andrade,
Duo Duo, ou Bella Akhamanduli,
na. Poesía rusa, sueca, uruguaia,
mexicana, canadiana, china, Pª'
lestina india ou guineana, dando
- canta das diversas procedéncias
dos participantes. O encontro po,
rase a andar o día 21 cun acto ce,
lebrada no Hostal dos Reis Católi,
cos, antes de que o ciclo Poesia na
noite apresente aos poetas da xera,
ción dos noventa en distintos lo,
cais nocturnos da cidade baixo o
lema Abri.ndo o milénio. Na noite
do 23 está prevista a presentación
do espácio A boca aberta, no Au,
ditório de Galiza, no que, baixo a
coordenación de Antón Lapo e
Ana Romani, contará coa partid,
pación de Lino Braxe, Antón Rei,
xa, Chus Pato, Carlos Santiago,
Maria do Cebreiro, Cristal Mén,
dez ou Manuel Cortés. Serán al,
guns dos actos públicos do World
Poetry Day, a celebración que
centra o seu programa en debates,
apresentacións e recitais da poesia
de todo o mundo.
A Unesco declarou a celebra,
ción do Dia Internacional da
Poesía én 1999. O pasado ano o
primeiro encentro celebrouse en
_París, cidade sede do organismo
internacional, e agora o Pen ga,
lego entende un trunfo que

Compostela acolla a comemora,ción poética, xunto con Delfos,
solicitada polo governo grego
para comezo das Olimpiadas cul,
turais. "Dirixímonos á Unesco
como Pen clube galego e cense,
guimos que Compostela fose a
cidade elexida para a celebra,
ción. A pesar de que asistirán
dous prémios Nobél, non perde,
mos a nosa perspectiva nacional.
A nasa língua naceu á literatura
grácias á poesía e continua a ter
un peso importante na literatu,
ra. Este é un país onde a palabra
do poeta sempre estivo no devir
histórico. Competéncia <leste
encentro vai ser a divulgación
exterior da nosa poesía", afirma
Luís González Tasar, presidente
do Pen clube galego , colectivo
que agrupa a 59 escritores.
Dos membros do Pen galega, 30
son poetas e, no encontro,
apresentarase unha antoloxia da
sua obra coordinada pola escritora
Maria do Cebreiro. "Como poetas
viamos a necesidade neste come,
zo de milénio de coller a bandeira
da poesia e convocar aos poetas
de todo o mundo. Haberá un an,
tes e un despois cando o dia 24
marchen aos seus paises de orixe",
augura Luis Tasar, mentras infor,
ma de que, amáis dos membros da
asociación, participarán unha
manchea de poetas galegas como
Xela Arias, Cesáreo Sánchez ou
Álvare~ Tomeiro. Entre os mem,
bros do Pen atópanse escritores
como Helena Villar -co cargp c;le
secretária- Xosé Luis Méndez fe,
rrin, Xohana Torres, Antón T º'
var, Rábade Paredes, Antón R.
López, Ana Romani, .Arcádio Ló,
pez Casanova, Luz Pozo Garza ou
OlgaNovo.
Un dos actos máis esperados é o'
encontro no que participarán os
prémios Nobél, Derek Wallcot e
W olé Soyinca e que será apre,
sentado por Xosé Luís Méndez
Ferrin, candidato galego ao cita,
do galardón, promovido ~ntre
outros polo próprio Pen clube e
a Asociación de Escritores en
Língua Galega. •

GuieirQ
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"Para min, a gaita é todo, e non
só penso que ten un futuro estu,
pendo, coido que tamén o cami,
ño exitoso deste instrumento es,
tá por vir", senténcia. Cunha vi,
talidade e humor que rebordan,
Otero rememora a sua vida,
sempre vencellada á música.
Aprendeu moito de ouvido, pe,
ro é un convencido de que o
gaiteiro é ante todo músico e
que, polo tanto, debe estudar
para tal. Nacido nunha parró,
quia de Vigo, non se considera
un gaiteiro urbano. O_que si se
recoñece ao conversar con el é
que loítou por dignificar un ins,
trumento que só valia para ame,
n izar as fes tas. "Moitos apren,
dian porque podían ir tocar ás
romarías n o verán. H abía que
aproveitar un pataco", sinala.
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C ando botou andar a aula expe,
rimental de gaita, pouco máis de
media dúcia de gaiteiros anda,
ban pola cidade. "O traballo Pª'
ra poder comer impúñase e a
xente cansaba da gaita e da mú,
sica, en xeral. Hoxe mesmo está
pasando que estudas unha ca:,
rreira musical e non tes onele
meterte. As bandas non gañan
cartos, a non ser os catro pata,
cos dunha festa", sinala con
amargura lembrando que a Ban,
da Municipal desapareceu.

Mar, terra e gaita
"Escrebo os temas· ollando para
o Morrazo ou para a miña parró,
, quia. Nós ternos !Jl.Úsica de
ahondo aqui para ter que Irlanda

Un

Henrique Otero

,

.

áutodidacta
•
no ens1no
oficial

'As miñas pézas son un líbro sonoro
para os novas gaiteiros'
*A. ESTÉVEZ
CAMIÑO OOS

71

ANOS, HENRJ.QUE ÜfERO SORRI CONTENTO TRAS A ORAVACIÓN DUN DISCO CON BOA NO

"É A CONDICIÓN .QUE IMPUÑA PARA GRAVAR,
NOVOS GAITEIROS, QUE NON AS COÑECEN. EsTE

QUE SE RECOLLE UNHA SELECCIÓN DAS SEUS COMPOSICIÓNS.
QUE FORAN COMPOSICIÓNS MIÑAS, QUE SERVIRAN AOS

COMPACTO É UN LIBRO SONORO", REPITE ESTE GAITEIRO NACIOO EN LAVAOORES, EN VIGO, E UN OOS RES,
PONSÁBEIS DE QUE A GAitA FOSE OCUPANOO UN LUGAR DIGNO NA MÚSICA GALEGA. AUTODIDACTA CO,
MO EL SE DEFINE, GAITEIRO DESDE MOCIÑO, AUTOR DUN MÉTODO DE ENSINO DESTE INSTRUMENTO E MES1RE
DE MOITOS OOS MOZOS QUE HOXENDIA DESPUNTAN, SEGUE TOCANOO TOOOS OS DIAS E ESCREBENOO PEZAS.

Cando Henrique Otero xa for, ·
maba parte da Banda Municipal
de Gaitas de Vigo, o director
desta impulsou unha sección de
gaitas. Nese momento forxou o
seu futuro, xa que senón, como
di, teríase adicado a ser carpín,
teiro como o seu pai. As Escolas
Nieto acolleron aquelas clases de
solfexo e gaita, "instrumento do
que me namorei no primeiro
momento, por iso non me custou
sacrifícío aprender e ensinar" .
Ese rapaz que era Otero escoita,
ba discos do gaiteiro de Soutelo
de Montes a todas horas, collia
as notas para o punteiro e "flipa,
ba", nas suas palabras. O seu in,
greso no Exército non significou
abandono, xa que tamén había
sección de gaitas en Madrid, ci,
dade na que coñeceu a Antonio
Martínez, de Fonsagrada, gaitei,
ro no Centro Galego. Formaron
un duo, "miraba o que el facia,
eu non perguntaba, copiaba".
A volta a casa signifícou o come,
zo da andaina independente:
acompañou á Sección Feminina
de Vigo e máis fíxose cargo nos
sesenta dun grupo de gaitas que
acompañaba á corporación muni,
cipal que presidia Rafael Portanet.
Máis tarde responsabilizouse dun,
ha aula experimental no Conser,
vatório de Vigo; entrementres for,
mara "Os Cruceiros" con Xesus
Portela, irmán de Ricardo. "Ora,
vam cinco discos, un LP e cinco
singles, con Cqlumbia e Philips.
Foi unha mágoa que Philips os
descatalogara", dí. Otero sub liña
que cando entrou no conservató,
río, o conceito de música e o de
gaita estaban separados. O primei,
ro estudábase, o segundo tocábase
de ouvido. "Hoxendia desterrouse
esa opinión. Enténdese que h ai
que estudar a música e a gaita. Un
gaiteiro ten que saber ler partitu,
ras", aponta.

31

ou Escócia a buscala. É unha
mágoa que deixemos o noso por
descubrir. Irnos rematar por bus,
car a música no Canal da Man,
cha?" , di. Desde hai quince
anos, Henrique Otero está inte,
grado no grupo de danzas de
Moaña "Breogán". Chámao "o
meu pequeno hobby", é o seu
xeito de seguir en contacto coa
música e continuar exercendo a
sua mestria. Hai nada que rece,
beu a medalla "Constantino Be,
llón" do Ateneo Ferrolán, onde
corroborou a existéncia de gran,
des e novos valores da gaita.
O Val do Fragoso, orixe <leste
gaiteiro, está presente nas suas
pezas, como o mar e aterra. No
compacto recentemente editado
por Boa inclúense a Xota do gai,

teiro do Fragoso, Marmuradiña,
xogo inspirado nas d.i.screpáncias
entre gaiteiros, ou A oración do
gaiteiro, composta despois dun si,
nistro mortal dun autobus de Vi,
go no. que teria que ir o seu fillo;
que se salvou pola "casualidade".

Máis de duascentas composicións
garda no peto este gaiteiro que
asegura ser "unha persoa do tem,
po actual" e canta con temas qÚe
poderian ser acompañados cunha
orquestra sinfónica. Sobre se é
bon ou non que a gaita se mestu,

FiCCróN
l. As RULAS

O feíto de que a aula de gaita da
que Henrique Otero se fixo ·
cárrego no ano 1971 tivera a
consideración de experimental
puxo en perigo a sua
continuidade en várias
ocasións. De xeito que no ano
77 fíxose preciso darlle rango
oficial. "Para pedidlo ao
ministério de Educación,
necesitabamos un método de
gaita. Existia un escrito por
Rodrigo Santiago, que ainda
que ngn moi adecuado para
principiantes, foi enviado a
Madrid. Máis tarde asínaria éu
mesmo Leccións de Gaita, o meu
método. Aprobouse a cátedra
de Gaita, o cal foi unha
satisfacción para que os rapaces
• puideran estudiar con exames e
títulos, era un aliciente máis",
sinala. Non lle gusta dar nomes
dos que foron os seus alunos,
maís si ten fachenda de que a
primeira persoa que rematou a
carreira de gaita fora unha
muller, Maria Xosé López,
·despois en Muxicas.

Henrique Otero, que aprendeu
primeiro de ouvido, fogo nas
Escalas Nieto e máis tarde en
Madrid, conseguíu o
_recoñecernento oficial, o
• primeiro, para os estudios de
gaita galega. Por que marchou no
ano 1983 do ensino? El fala de
"capricho persoal", pero a
explicación é máis complexa. "A
lei de incompatibilidades evitaba
que os funcionários ocuparan
dous carregos. Eu, xunto a ·outros
compañeiros, pertencia á banda
municipal e impartía no
conservatório. Quedamos fóra,
·coido que máis por .razóns
persoais que pola própria
lexislación. Eramos molestos e
moi críticos co xeito de impartir
música. Cando xa estabamos
fora, convocan oposición para a
miña praza, eu podía
apresentarme de novo porque,
P. BERGANTIÑOS
ainda non tendo a carreira
recoñecida, tiña unha dispensa
re con outros ritmos e entre até
do ministério pola miña vida ·
nas discotecas, resposta con certa
profisional, que me permite dar
retranca. "A min góstanme as
clase en calquer centro oficial.
· cousas ben feitas . Non hai que
Gañei a praza e renunciei. Só
destrozar o instrumento, hai que
quería amosar que estaba
engrandecelo. Que a gairq vai co
capacitado de ahondo", conta.•
rock?- Home, eu non a vexo". • ·

4. Eu TAMÉN FUN
COAS VACAS
DE.RAPAZ
Afonso Eiré

NoN FrCCróN
l. ÜS

3. ATIAC CONTRA
ADITADURA
DOS MERCADERES
Vários autores

Espiral Maior

NACIONALISMOS
PERIGOSOS
J. Huguet / J.M. Serra

Galaxia

5. FISTEUS ERA UN

La.iovento

4. ANTROPOLOXÍA

2. A

MUNDO
LupeGómez

2. DON ELADIO

DE ÜALICIA
Ferro Ruibal

DEBAKUNIN
Antón Riveiro Coello

MAN DOS PAIÑOS
Manuel Rivas

Xerais

RODRÍGUEZ
. GONZÁLEZ
X.C. Lagares

3. MALES DA CABEZA

ANosa Terra

ANosa Terra

Laiovento

Xerais

5. 0

PENSAMENTO
DECASni.AO
X.C. Garrido

FranAlonso

Xerais

A Nosa,Terra

Librarias consultadas:
Cmtabó11 (Vigo). Co11cciro (A Coruiia). Michelena (Ponte,·edra). Pedreira (Santiago). So11to (Lugo). To1ga (Ourense).
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HESÍODO
ANARQUISTA
XEsús PISON
Conta. o poeta das orixes da vida como o vello deus Uranos retiña os
fillos no ventre de Xea, a ·muller, sen deixarlles ver a luz. Un deles,
Cronos, agardou a que o pai viñese copular coa nai e cortoulle os xenitais cunha fouce. Xa ceibe, Cronos casou con Rea, que lle deu numerosos fillos. Con todo o pai comíaos ao naceren, pois Uranos, antes de
morr,er, profetizáralle que el tamén sería morto por un fillo. E así acontecev. Cando paríu a Zeus, Rea envolveu unha pedra cun lenzo, deulla
a comer a Cronos e despois agachou o neno nunha cava. Ao medrar,
Zeus foi en procura do pai e sepultouno no Infemo.
Como vemos, a figura do Pai é un obstáculo para o crecemento do fillo. Os deuses gregos, e mesmo os homes (lembremos a Edipo), ensinan
que é preciso eliminar ese obstáculo para instalarse na vida. Pola con_, tra, a moral xudeu-burguesa abomina de tal acción e propugna a sumisión incondicional ao Pai.
XAQUIN MARIN

Cidades e aldeas de mulleres
CCOO reune imaxes e humor gráfico
.na Casa das Artes de Vigo
"Veña nenos, deixade tranquilo
a papá, que está moi ocupado!".
Unha muller cun pequeno en
brazos e rodeada doutros cinco
fillos que non a deixan respirar
frente a un home tirado no sofá,
cunha cervexa na man e vendo
a televisión. Trátase dunha viñeta de Xaquin Marín, pero poderia ser o espello dunha situación real? A mostra "Mulleres",
organizada por CCOO e que
reune fotos e humor gráfico, resposta que si. O traballo, a reivindicación dos direitos, as difíciles relacións de parella, o machismo, pero tamén a festa, a
alegria e a luz, aparecen retlectidas nesta exposición que se pode
visitar até o 23 de Marzo na Casa das Artes de Vigo.

Rita Ibarretxe, Xosé Luis Abalo,
Pablo Martínez, Lucia Nores, Xulio Villarino, Mercedes Moralejo,
Osear Vázquez, Capotillo, Ana
Mojón Miguel Núñez, Jorge Mille, Miguel Riopa e Xoán Carlos
Xil son os fotógrafos que aportan
imaxes a esta exposición. Imaxes
de mariscadoras, de conserveiras,
de policias; fotografías de mulleres contra a violéncia doméstica
ou defendendo o seu posto de traballo, e instantáneas no espazo
urbano e no rural. Pero tamén artistas, aquelas que trunfan no escenário como Luz Casal ou as
norteamericanas L7 durante as
suas actuacións en Galiza.
Humor? T amén é posíbel rir ante
a escolma de viñetas aparecidas

nos xomais galegos e que, coa coordenación de Pepe Carreiro, penduran das paredes da Casa das Artes. A gargallad~ non sempre é
agradábel, senón que as veces resposta ao dito de "rir por non ch°'
rar". Brutal resulta o próprio Carreiro cando amosa a muller-cousa, asasinada polo home ou violada nos contlitos bélicos; humor
máis retranqueiro o de Xosé Lois
"O Carrabouxo" cando descrebe
as situacións de parella, ou o de
Francisco Ques.5ada coas suas cincuentonas cansas do matrimónio;
a redución da muller a simples obxecto do desexo masculino da
man de .Kiko Dasilva ou o retrato
so;:ial e fidedigno que Xaquín Marín realiza das amas de casa saturadas de traballo e incomprensión.•

ADEUS "ADARES"
XEsus TORRES REGUEIRo
Cando os ventas e viaxes azarosas e ociosas.nos levan por Salamanca sempre aproveitamos para surtimos de libros e edicións curiosas nas suas magníficas librarías. Mais hai unha que xa non poderemos endexamais disfrutar: Unha libraría ao aire libre, na. praza do Corrillo, onde só se podían admirar e adquirir os libros dun único autor. Os que el
mesmo colocaba nas escaleiras de pedra que lle servían de trinque e despachaba, con aparente desgana, logo de ser q seu autor e editor.
Falamos de Remigio González "Aclares'\ ·nad~ en
1923 na vila salmantina de.Anaya de Alba e falecido
neste mes de Febreiro que vimos de deixar, triste nova
que nos fomeceu unha necrolóxica no diario El País.
Neste mester de intensa relación coa própria obra
houbo un galego que foi un pouco máis aló de
"Aclares", pois tamén era impresor amén de libreiro. Claro que a sua libraría era a cuberto e non como a de "Aclares" compartindo os ceos salmantinos, no seu caso coruñeses, xa aquel era Uxio Carré Aldao, con libraría e imprenta aberta na rua
Real d,A Coruña. Chamábase Libreria Rl~gional e
era sé do célebre xuntoiro da "Gova Céltica".
1

...

í.

Xa contei nunha ocasión que nun poemário
deste Carré, no exemplar que pertencera a Salvador Golpe (un dos "trogloditas" célticos) este escribira: "Fuches deste libro autor/ logo
editor e impresor/ débeslles ter bo cariño/ pois

eres do novo amor/ padre, compadre e padriño".
Golpe esqueceu, curiosamente, a última (ou primeira) función de Carré: a de vender o próprio libro, como libreiro que era.
Polo que sabemos, Rernigio debeu ser escritor tar. dio, ou quizá-comezou a publicar xa na madurez.
Na relación das suas obras publicadas, que figura
nalgun dos libros·que,.teño del, amáis antiga é de
7. Nel veremos unha vida de sacrifícios e traballos.
Nos máis de vinte libros autoeditados por Remigio
(na sua maioría poemários, alguns ian pola terceira
edición) atopárnolos dedicados a León Felipe e a
México, a "mi · Quevedo" ou a Charles Chaplin,
ademais da sua autobiografia en clave picaresca
idicada, ¡como non!, ao Lazarillo de Tormes. Nomes que xa nos indican algo.
Xusto agora que se ven de instalar na terraza do café
Novelty a estatua sedente de Torrente Ballester para
(ao xeito de Pessoa na Brasileii;a lisboeta) ser pasto
dos fototuristas, mesmo que nunca leran a don Gonzalo, Salamanca ven de perder un símbolo entrañábel e surrealista nesta época intemelectrónica: a figura enxuta e elegante de barba blanca e gorra visera, pano ao pescozo, dun poeta que despachaba os
seus ve~sos a quen os pedira nun relanzo do balbordo
da rua, ao desgaire e como duviqando se o comprador saberia valorar aquela "mercancia".•

Na Cultura Grega Antiga matar o Pai carrexa o castigo (voltemos a
Edipo) . Igualmente, na Cultura Cristiá a marte do Pai polo fillo (desobediencia a Deus)_ é castigada coa expulsión do Paraíso. A diferencia
radica en que o Crime se presenta en Edipo como destino
do home, como acontecemento natural e espantoso que debe ser asumido polos individuos para acadar a plenitude,
en tanto que o Cristianismo o
presenta como o Mal Primixenio que cómpre purgar no Infemo, quer dicir, na vida. ·

'Dado que o. Pai

Dado que o Pai simboliza a
Orde, a Mitoloxía e a Cultura
Gregas, ao alentaren a súa
destrucción, sentaron as bases
dun mundo libertario. Pola
contra, a Cultura Cristiá, que
se impuxo a aquelas, enxendrou este pesadelo que é a Civilización Occidental, transitada por criaturas culpabeis en
procura da propia destrucción.

simboliza a Orde, a
Mitoloxía e a
Cultura Gregas, ao
alentaren a súa
destrucción,
sentaron as bases
dunmundo
libertario"

Tal vez se deu ~ Grecia Antiga a Civilización máis sa da
Historia. A cuestión é saber se
no futuro pode darse unha si. .
tuación semellante. Sabemos
que nengunha Orde pode prescindir dos deuses. As relacións
entre estes e os homes son as que determinan a natureza das distintas
sociedades. En Grecia deuses e homes constituían unha grande familia
onde as diferencias entre os membros eran incertas e, como en toda familia que se prece, o conflicto era a actividade preferida. Deuses e homés combatían entre eles, pactaban ou traicioábanse segundo as conve.niencias, sen teren que responder ante ninguén, pois a patemidade da
divertida hoste desaparecera na disoluta xenealoxía familiar. O drama
da Familia Cristiá reside na súa ascendencia desértica. Ale, no deserto, a
variedade non existe e, polo tanto, o conflicto tampouco . No deserto
todo é Un, e esa realidade, natural ou de orixe divina, constitúe o modelo: un deus, unha lei, un pai... E xa que a Unidade é a virtude, a fusión dos tres (trinidade) é a Perfección. O resto, defecto, culpa.
O Cristianismo acabou coa Cultura Grega. Desde o século XIX,· o Marxismo, fillo directo daquel, no canto de propugnar a morte do proxenitor
ven insistindo na sustitución do Deus-Pai por unha Orde-Pai desprovista
de conflicto. O Humanismo renacentista foi unha trampa para consolidar a burguesía no poder e reinstalar un deus atroz, feito á súa imaxe e
semellanza. ¿Que monstro ha reinstalar unha doutrina que nega o conflicto, quer dicir, a dialéctica, o xerme da súa propia existencia?
Calquera Orde imaxinabel está abrigada a escoller entre os deuses e os
homes, entre as vítimas e os verdugos, entre a vida e a morte. E dado
que ambos extremos son indisociabeis, é abrigado afirmar que toda Orde é unha perversión da Historia e da Natureza que conduce directamente á loucura.
Xa que non hai existencia humana sen Orde, o dilema que se ven albiscando desde o comezo consiste en aceptar a Orde menos nociva ou
abdicar da natureza humana. Nós non somos minerais, non somos animais e non queremos ser deuses. Somos homes e 'Con iso non abonda
para liquidar o horror. A única saída que nos resta é convertemos en
herois, quer dicir, en criaturas sen culpa e sen esperanza en guerra
aberta contra o mundo e contra nós propios.•
XESUS PISON

é autor dramático

GuieirQ ·
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Xosé.Trapero Pardo,
a história do autor de Pelúdez
Ana Mª Rodríguez publica a biografia
..: e o estudo da obra do xomalista

..

Foi o indiscutíbel cronista de
Lugo que deu vida a Pelúdez, un
dos máis populares personaxes
do xomalismo galego. Ana Ma~
ria Rodríguez pescudou a vida e
obra de Trapero Pardo e, do
resultado desa invest.igación ven
agora a publicación do libro que
foi galardoado co XIV Prémio
Literário Anxel Fole.

a

Xosé Trapero Pardo. A crónica
·dun século (Fundación Caixa,
Galicia) relata as andainas e a
obra do máis coñecido cronista
de Lugo. A sua autora, a tamén
xornalista Ana Maria Rodrí..
guez, leva tempo detrás da pega..
da de Trapero
Pardo, de quen
está a elaborar a
sua tese douto,
ral, e de quen
quedou prenda ..
da cando o
protagonista dos.
seus estudos ain..
da percorria as
ruas de Lugo.

Camiceria Teatro.

Existen artes escénicas
alternativas?As salas Nasa e Galán organizan un festival
con compañías independientes de teatro, música e danza
Do día 21 de Marzo ao 7 de
Abril celebrarase en Composte ..
la Altematim 2001, un festival
organizado polas duas únicas sa ..
las privadas de teatro galegas, a
Nasa e a GaJán, que apresenta
un programa no que se darán d ..
tas compañías independientes
de teatro, música danza. Queren
oferecer espazos a artistas "que
dan prioridade absoluta á cría..
ción artística sobre factores co..
merciais, culturais e de merca..
do". Toda unha declaración
de intencións que dará para
comprobar se, de certo, conti..
nua a existir cultura alternativa.
Os promotores do festival bus ..
can oferecer un "panorama das
artes escénicas contemporáneas,
confrontando propostas locais,
nacionais e intemacionais, que
encaran a ci'iación desde unha
perspectiva distinta e alternativa
, para modificar e ampliar o seu
horizonte". Durante tres serna..
nas, as duas salas independientes
de Compostela programarán dis ..
tintos espectáculos das distintas
artes escénicas, en especial tea ..
tro e danza pero tamén o que
eles mesmos chaman derivados.
O programa comeza o dia 21,
cando suban á escena dous escfi..
tores galegos. Antón Lopo e Su..
so de Toro apresentarán as suas
propostas na Sala Galán. Lopo
con "Os eternos" .. coa participación de Ana Romani e Lupe

achegarse á xente". Acomoda ..
do aos distintos reximes que lle
tocou viver, Trapero Pardo : ,
continuou escrebendo se
atrancos no franquismo, tempo
no que tamén veria a lus nos
anos corenta a sua escrita tea..
tral en galego. Do xornalista
sairian tamén diversas iniciati ..
vas polas que, desde o Círculo
.de Belas Artes de Lugo, se ten ..
taba recuperar a história e a ar ..
t~ galegas.

Gómez- e De Toro con "O in ..
somnen un texto que apresenta a
vellez dun tirano. "Con trazos
que ao espectador lle lembrarán
un tirano pai castrador que é
moi familiar aos españois e nos
últimos anos especialmente aos
galegos. Vai máis ·alá do históri..
co e levanta ovoo cara á metafí..
si ca", lese na apresentación da
proposta de Suso de Toro.
A oferta de teatro é a máis ampla
da programación. A compañia ma..
drileña La. carnicerCa teatro, apre ..
sentará o seu espectáculo After Sun
os dias 21 e 22 de Marzo; Pedro
Rebollo trae desde Zaragoza a po&ta en escena do primeiro texto dra..
mático de Koltés, A noite xusto an~
res dos bosques; os cataláns General
Electrica ofrecerán Que algú em tapi
la lxxa, a :terceira e última entrega
da sua Trilogia 70, composta por
tres espectárulos sobre a violéncia,
o erotismo e o ocio e, por último,
La República, de Madrid, porá
diante dos espectadores a sua proposta teatral baseada en textos de
Albert Onnus e titulada Réquiem.
Fora do teatro, é a danza con,
temporánea a que acapara maior
atención de Alternativa 2001 . Os
días 23 e 24 a Sala Galán acolle,
rán un programa especial de tres
sós de danza que reunirán a Alejandro Morata, Félix Santana e
Andrés Corchero mentras para
os dias 30 e 31 está prevista a
participación da Compañia Pen,

diente, de Barcelona con Unha
meia de dous ( ou poucas veces
máis) ", unha proposta que fará
difícil delimitar os lindes entre
teatro e danza. Provisionlil Danza
de Madrid traerá a compostela
os dias 4 e 5 de Abril Fine Ro ..
~nce, unha reflexión sobre as
repercusións do terror.

Moito Topar, moito terror
A música chegará con de Fátima
Miranda en Diapasón, definido
como "concerto performance pa..
ra voz" mentras Víctor Nubla
oferecerá Antichton, no ámbito da
música electrónica. O dia catro
de Abril un programa dobre porá
a pinga de cinema en Alternativa
2001 coa proxección da longa..
metraxe de debuxos animados .
Planeta salvaxe (1973) de R. To..
por e a recriación animada con
actores, obxectos e plastilina de
alguns momentos da vida e obra
do Marqués de Sade en Marquise.
. O fin de Alternativa 2001 chega..
rá cunha Ultranoite, a especiali,
dade da casa Nas·a que, desta
volta responde ao título de "Topor, pánico na escena" e está coordinada por Quico Cadaval e
Chévere e conta coa partid ..
pación de Miguel de Lira, Patrí;
cia de Lorenzo, Manuel Cortés,
XRon, Vfctor Mosqueira, Eva ..
risto Calvo, Carlos Portela, Mó ..
nica García, César Martínez
Goldi ou Nekane Femández.+

Trapacero cansou
"Foi un xornalista que soubo
chegar a todo o mundo, da sua
escrita a máis
coñecida é a de
temática popular". Ana Marta Rodríguez
conta que no
meio da histó,
ria, Trapero xa
andaba canso
de Pelúdez, o
personaxe ao
que deu vida
durante máis
de cincuenta
anos.e que che- · :
gou a se con,
verter en sím ..
b9lo de Lugo.
"E unha figura
única, diria
mesmo no xor..
nalismo uni ..
versal. Investí,
ganclo, nel pó ..
dese chegar a
entender as
claves do seu éxito. Pelúdez na ..
cia nun rexime de siléncio e
significaba todo o contrário,
baixo a imaxe de aldeán podía
dicer o que a xente calaba cun ..
ha clara misión educativo.
Aparece tamen a figura do xornalista Trapacero que· tiña as
mesmas funcións ·que Trapero
pretendía desenvolver na reali ..
dade, é a sua sombra e voz", ex ..
plica a investigadora, para quen
"ninguén no xomalismo como
Pelúdez soubo conquistar á xen ..
te durante tantos anos".+

"Coñecin a Tra ..
pero e engaioloume a sua fi ..
gura.
Dinme
conta de que
non estaba es ..
tudada a sua
obra, o xomalis ..
mo que fixo e
que percorre
practicamente o
século", afirma
Ana Maria Ro ..
dríguez
para
quen o periodismo do autor lu ..
gués caracterizase por "unha es ..
crita persoal, moi asequíbel,
pensando no povo, un xomalis,
mo, por veces moi literário,
acorde co que se facia a finais
do século XIX e comezos do XX".
Adxectivos non lle faltan á in ..
vestigadora para caracterizar a
Trapero Pardo: "era unha insti ..
tución de sabedoria, enchia to ..
dos os ocos e era un referente
importante da cultura que des ..
tacou pola sua forma sinxela de

.......................•.............................................
Os nacionalismos
~ perigosos.
Josep Huguet
Joan M. Serra
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Víctor ,Omgbá
'Go~tariame que o meu
libro
,,

se publicase en Africa'
-0- C. VIDAL

''NON TIÑA QUE Bl)SCAR 'LONXE". ASI EXPLICA VíCTOR.ÜMGBÁ O CARÁCTER AUTOBIOGRÁFICO DA SUA NOVE,

1

tendo que podo pasar unha noi,
te no cárceie por calquera razón,
pero ºdá moita máis raiba cando
se trata de non ter documentos.
Matábame non saber que ia Pª'
sar conmigo. Tiven medo. Non
sabia que ia ser de min, se me
expulsarían e me enviarían ao
meu país. Acabaria de nvo no
cárcere e iso produciame grande
angústia". O angustioso episódio
pasa tamén á novela, un dos
poucos relatos que narran o dra,
ma que viven os imigrantes afri,
canos no Estado español.

AJ
ves
ca
me
· poí
de
ber
ca,
lle
cor

LA. A VIDA DESrE CAMERUNENSE QUE CHEGOU A MADRID HAl SEIS ANOS E CATRO Á CORUÑA CORRE PARALE,

"Non tiña que buscar lonxe. Esta,
ba legalmente expulsado. Chega,
ra a Madrid, observara asituación
TERRITÓRIO ESPAÑOL. ~ABE QUE A SUA HISTÓRIA É A DE TANTOS IMIGRANTES QUE CHEGAN A EUROPA, UNHA
na que vivían os imigrantes e lo,
HISTÓRIA QUE AGORA PASA Á LITERATURA E QUE A EL LLE GOSTARIA QUE POIDESEN LER OS MOZOS AFRICANOS.
go vin para Coruña a traballar.
Talei madeira nos bosques, ex,
plotábanme. Non tiña que pensar
moito para facer unha novela".
Sorprendeuse ao descobrir que
Galiza era tamén terra de emi,
grantes. Coñectu obras literárias
que narraban a marcha dos gale,
gos do seu país e comprobou que
tiiian, de certo, semellanzas coa
sua vida. "Tamén aparecía a figu,
.ra do emigrante que vivia na po,
\ breza e reg¡:esaba dando idea de
1 ser rico, cun grande coche. pran
as mesmas mensaxes falsas que eu
recebe1,1a. Esa história estaba con,
tada, pero ninguén pasaba á li,
teratura todo o que sufren os afri,
Fanos que chegai; a esta terra.
Coas palabras podense mover
causas e chegar ao corazón. Gos,
tariam~ que este libro se publica,
e en áfrica e o leran os mozos
para qÓe souberan as regras de
~ogo que existen aqui", anceia
Víctor Omgbá.
LA Á DO PROTAGONISTA DE CALEUA SEN SAÍDA (GALAXIA). VÍCTOR ÜMGBÁ ESCRIBIU A OBRA CANDO ERA

ILEGAL E DESPOIS DE TER PASADO POLA CADEA POR NON TER PAPEIS QUE LLE PERMITISEN A SUA PRESENZA NO

P. BERGANTIÑOS

Escrebeu a novela en situación de
ilegalidade, cando sobre el pesaba
unha orde de expulsión. Víctor
. Omgbá (Nkongsamba, 1967) ti,
ña estudado Dereito na Universi,
dade de Yaundé e un dia decidiu
buscar u~ futuro prometedor en
Madrid. A capital española che,
gou hai seis anos, alentado palas
prometedoras notícias que un
amigo enviaba a Camerún. ''N ª'
da máis aterrar en Madrid dinme
canta de que a ~ituación non era
a que idealizara. Os imi.grantes vi,
vian na pobreza, sen contacto cos ·
nativos e a vida era máis difícil
do que podia imaxinar", explica
Omgbá. Quería escreber un en, ,
saio sobre a imigración pero con, 1
vencérono de que tiña material
para unha novela, "que podia
chegar amáis xente".
Fala de vagar, medindo as palabras
co marcado sotaque que ainda lle
queda da terra que non visita des,
de hai seis anos. Víctor Omgbá sá,
bese privilexiado por poder comu,
nicarse, pqr ser mesmo o ~ue leva

ao médico ou a arranxar os papeis
aos seus compañeiros imigrantes
que, a pesar dos anos, ainda non se
manexan no idioma. ''Na socieda,
de hai un muro de rexeitamento.
Desconfíase dos imigrantes á hora
de alugar un piso ou oferecer un
.traballo. Existen barreiras que im,
peden a integración, entre elas á
língua. En lugar de alentar a xeno,
fóbia, compriria poñer as candi,
cións adecuadas para que os imi,
grantes aprendesen a língua dopa,
ís ao que chegan'~, reclama cun
dos alegatos que defende desde a
asociación Equus Zebra que criou
na Ceruña e para a que colleu ci
. nome latino da cebra, "un animal
con duas cores, a negra e a bran,
ca.
"
Clandestino eu, clandestina a
'
mercadoria
Conta Víctor Omgbá asi a sua vi,
da ao tempo que relata o argu,
mento da sua novela. Aquela tris,
te chegada a Madrid e o dramático
momento no que se decata de que

nada era o que imaxinaba. "Pensa,
ba encontrar un mundo marabi,
llosa e o amigo que me recebe non
é xa o que escrebia nas cartas. Jm,
pactoume ver o lugar onde vivia,
o que comia, e de seguida dinme
canta do que pasaba. Tiven que
vender tabaco de forma ilegal no
metro para subsistir. Clandestino
eu e tamén clandestina a merca,
doria", relata, daquel tempo no
que, tiña que agacharse dunha Pº'
licia que máis de unha vez lle re,
quisaba os paquetes de tabaco des,
pois de pedir unha documenta,
ción inexistente. "Esa forma de vi,
da ile~al é angustiosa pero vólvese
' máis dramática desde o momento
· que tes sobre as costas a orde de
expulsión, tes que zafarte da ·poli,
da, dos gardas, de todos", afirma.
O escritor e avogado ceíñeceu
tamén a cadea pola sua situa,
ción de imigrante. "Foi unha
humillación. Non podo enga,
nar. Chorei, chorei moito, non
só pola incomprensión dos poli,
cías senón tamén polo trato. En,

Leva seis anos sen v.olver a Carne,
run. "Até agora non puden ir por
problemas de cartas. Cando podo
dou clases de francés e traballo no
porto pero iso non dá para moito,
non me podo permitir o luxo de ir
ver aos familiares. Durante os tres
anos que estiven ilegal estaba
pendiente da expulsióne hai só
dous anos que teño documentos".
Asi se resume a sua xa longa esta,
dia no Estado español ao que che,
gou na busca dunha vida mellar.
Teme Víctor Omgl:¡á á xenofóbia
contra os africanos e o medo aos
imigrantes e por iso repite que
non.son eles os _que ,quitan postos
de' traballo. ''Non existe esa posi,
bilidade, os imigrantes só traballa,
mos no que non queren os nati,
vos. Eu non podo competir con
ningun español cos estudos que
teño porque non son recoñeci,
dos", advirte despois da sua expe,
riéncia na interminábel busca de
maneiras de sobreviver.
Víctor Omgb4 ch'egou a Madrid
en avión pero non pode deixar de
referirse ao grande cemitério no
que se está a conyerter o mar que
une Europa e Africa. "Dentro
dun sistema que non é bélico es,
tanse poñendo as barreiras dunha
guerra. Debilítase un direito fun,
damental que é o do asilado polí,
tico. O Estado español gastou
25.000 millóns en barreiras con
infravermell9s e, a máis alta tec,
noloxia para.,' evitar os imigrantes.
O govemo di que vai facer unha
lei para acabar cos traficantes de
persoas pero o que fai é atacar aos
imigrantes expulsándoos. É unha
vergoña que os países democráti,
cos reciban aos ditadores africa,
nos mentras o povo marre no Es,
treito", lamentá o escritor que Pª'
sou á literatura un dos dramas do
noso tempo.•
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O lareteo pronunciado na
recollida
do g lardóns
por 'unha fig\.lra tan re\e,
vante do sector como Pan.cho Casal foi, ao contrário,
o síntoma da sumisión ao
poder administrativo e po,
lítico da Xunta de Galicia
por parte de quen tenta,
con outros empresário ,
criar as bases dunha indús,
tria audiovisual.

dun

O improvisado discurso de
Casal desde o que tentou
convencer aos. presentes e
espectadores da gala de que
todo o que aconteceu e
acontece no audiovisual
naceu das mentes privile~
• xiadas de Fraga I ribame e
: Pérez Varela é un insulto a
todos os implicados desde
hai anos no cinema galega
que nen o antigo presiden,
te da AGAPI ere. Exte,
riorizar e cenificar tal des,
nortada critério só é xustiflcábel ante o abafante
control político que exerce
o governante Partido Popu1ar sobre subvencións e :
•
sub ídio .
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O exemplo de Xosé Landeira Yrago
A Landeira Yrago, "o preclaro investigador da vinculación de Lorca ca nosa terra e nosos homes",
mencioneino naturalmente ao·
poñer aquí o precedente exemplo
de César Torres, o derradeiro gobernador de Granada na República, que tantas cousas interesantes
lle contaría a Ian Gibson pra
contemplar a súa visión do escenario tráxirn do asesinato de Federico. Foi Landeira o que lle facilitou a Gibson ese sorprendente
coñecemento, e tamén moitísimos pormenores sobre a vida e a
obra do poeta granadino, que a
súa inmensa erudición acumulara
no transcurso de longa investigación adrede dos lazos de García
Lorca con Galicia.

moción daquela. Chegaron deseguida a facer o servicio militar
en Santiago e incorporáronse
sen darse conta a ela, Novoneyra e Manuel María.
Esa primeira promoción sería a
máis cosmopolita. Sen ser altea
ás utopías galegas, dispersóuse
pronto por outros países. Lan- ·
deira foise a Río de Janeiro, Bonet Correa a París, Ruiba:l a
Montevideo. Incluso Ramón
Lugrís, criatura da Noite, a quen
conectei con Ramón Piñeiro áo
chegar iste a Compostela, mar~
chóuse aá BBC de Londres. Pero
xa levara Lugrís a mesa camilla
daquil, e traído á Universidade
Literaria de La Noche, os estudantes que compoñen a segunda
promoción dista, hoxe tan famosos: X.M. Beiras, Méndez Ferrín, o penalista Gonzalo R.
Mourullo, etc. Promoción máis
nacionalista e menos internacional que aquela que me deixou triste e soio no Preguntoiro
(que non en Fonseca) cando se
foi a conquistar o mundo.

P

or iso, cando a Galería
Sargadelo de MadriGaliza
montóu, na primavera de
1996, a xposición Garc(p. Lorca
e Galicia, parecfame abrigado
lembrar nela ao inxel e preclaro
inve tigador literario que tantas
horas adicara a seguir as pegadas
de Federico pola nosa terra. A
fada madriña da Galería, Inés
Canosa, facilitóume o lecer, coa
benzón de Isaac. E poiden le·r alí,
ante o minoritario auditorio, casi
a metade do cuarenta folios da
semblanza de Landeira que levaba escritos. Despois de que falara, con moita gracia e emoción,
a venerable viuva de Prados
Arrarte; a única supervivinte,
coido, das actrices universitarias
de La Barraca que Lorca dirixía.
Continúa inédita aquila semblanza, que nunca máis volvín a
ler en público, xa que sobre
Landeira ningunha in titución
santiaguesa ou viguesa, que debería acordarse daquil enxefioso
home de letras compostelán que
dirixéu Faro de Vigo, me dou a
op rtunidade de reler algúns foli s dela, ou ler utros por vez
primeira. E pro guir a inédita,
p rqu na. páxina n
ue p ño
ag ra
eu x mplo admir le,
n n ten cabida, nin iqu ra pra
a d cima parte daqu L rollo, escrit e n ingular entim nto;
p t qu o m u compafi iro da
r dacción de La Noche, e da alma, morrera de r pent poucos
me es denante . Cando xa estaba xubilado da xefatura de prensa d Tribunal C nstitucional.
•

SINGULAR AUTODIDACTA.

F_ora o segundo redactor da N oite, tras a breve etapa inicial de
Emilio Merino. Foi o único xornalista, a tempo completo, que
me topei no vespertino de Goñi,
ao incorporarme á Redacción
(1+1947), logo de estar aparecendo a miña columna anaqueadora dende o día que se fundou
(1-n-1946). Pois aquel periódico
que deixaría un ronsel incomparable no mar. das Letras galegas,
soio contaba cun redactor. Landeira Yrago facíao todo: correxía
o teletipo, as noticias dos Alvite, titulaba, armaba na platina o
xomal. Era un expertísimo confeccionador que diseñaba coa facilidade dun b0 debuxante, pois
non en balde fora un aplicado
alumno da Escola dos lassalianos, fundada por Dona Isabel (a

filla de Simeón Garcí~, e nai dos
donos de La Noche).
Non tifia outra escola Landeira
verdadeiramente. Fixérase bachiller, pero nunca estudióu na Universidade. Iría só a Escola de Periodismo a facer un curso, anos
despois, deixándome soio na
Noite, pouco tempo antes de
emigrar a Brasil. De ah( que fose
Landeira Yrago, pra min, o
exemplo perfeito do autodidacta,
poseedor dunha sabiduría libresca abraiante. O seu léxico castelán era o máis rico que oín xamáis. Estudiouno a fondo, cnado
fuco o servicio militar en Ceuta e
foi destinado coma telefonista
dun destacamento na costa marroquina. Poido levar na: mochila
somente o Diccionario da Real
Academia Española e aprendeuno de memoria, na súa soedade.

P

ero a mesmo dominaba o
galega, e axifia o portugués. Non necesitaba Landeira, pra i o, chapar o Diccionario de Carré, que era o único
que xa manexaba entón. Falaba
un galega arzuano, rexo e idóneo, que aprendera dos beizos de
seu abó, un sampietrino da catedral de Santiago, que foi o seu
mellor mestre gratuito dos saberes do pobo. Era isa a clase de
idioma que prefería Iglesia Alvarifio, e cando viña de vez en
cando a Noite, non deixaba de
consultar con Landeira algunha
fermosa palabra da montaña
santiaguesa que tiña apañado
pra o seu excepcional Diccionario, que inda non veu a luz, medio século despóis.

• 0

ENXEÑO DE LANDEIRA.

A causa clise coñecemento exhaustivo das linguaxes de Lope e
de Rosalía, a escritura xomalística de Landeira resentíase, no
espallado Mirador, dunha certa
opacidade. Non deixaba pasar a
luz, pra comprensión do lector
vulgar, a súa profusión de palabras insólitas, perfectamente
académicas e castizas, pero non
doadas de entend~r xa pola xen-

te, incluso a de formación universitaria. Así impedía que o enxeño de Pepe Landeira, dono do
humor máis afiado e orixinal da
xeneración da Noite, se traslucira
nos seus escuetos e arxenteos escritos xomalísticos. Senón fora
así, Camba, W enceslao, o noso
Daniel , terían no escritor do
Camiño Novo, o continuador da
idiosincrasia humorística, que
tan espontaneamente fluía da
fala de Landeira cando saía do
seu mutismo; nas salas de redacción, nas terturlias de café.

P

erdéuse, se cadra, pola súa
pulcritude idiomática ·e
barroquismo consustancial, o humorista enteiro que levaba dentro. Somentes poidemos gozar os amigos, pois non
gustaba falar ante extraños, da
insuperable ironía de Landeira
que esmaltaba a súa resplandecente conversa, farta de mil lecturas. Pra os que non penetraban na súa amizade, Landeira
parecía fosco de ahondo, choído
a convivencia, impenetrable
claro. Pero en c;:anto romp(an o
seu silencio, v.g. , ilustres colegas seus na prensa e nas letras
medrileñas, quedaban sempre
maravillados do ptmZante e fres~
co saber do singular estudioso de
.Gil Vicente e Camoes, de Cervantes e Pessoa.

• A PRIMEIRA PROMOCIÓN
DA NOITE. DeiXei incluido, líneas atrás, a Lande ira Yrago, entre os membros da xeneración da
Noite. Ninguén con maior razón, pois tras Merino (autor do
libro de viaxes, El mundo que conocía, máis universal que compuxo un galego) encetou a traxectoria dun medio de comunicación que foi o modo de reve~
larse tal xeneración, qu~ seguía ·
inmediatamente á dos Alvaros,
ou do Seminario de Estudos.
Xunto a il, colaborando xa no
xomal dirixido por José Goñi,
atopéi a Pepe Ruibal, a Antonio
Bonet, a Lito Santamaría e algúns máis que constituiría o que
Borobó chamou primeira pro-

• 0

SUBDIRECTOR DE CUNQUEIRO. Xosé Landeira estuvo

Maite Dono
'Descubrin que
a miña poesia
non podia ser
máis que en galego'
Mujeres enamoradas de Lorens e
Resurreción de T olstoi.
Que recomenda ler?
Margarite Dura:S, Pessoa e Novoneyra, entr~ outros moitos.

V en de publicar o seu primeiro
dez anos no Brasil. Dende ahí
poemário en galego O Mar Verfoi corresponsal de Madrid e da
tical.
Por que decidiu abandoar
Vanguardia, de Barcelona. A súa
o castelán?
capacidade burocrática era tan
sorprendente que lle valeu o noA verdade é que foi bonito.
meamento de canciller da emSempre escribin en castelán,
baixada de España en Río. Cando volveu nunhas vacacións a · ainda que a língua na que falo é
o galego. Pensaba que non podía
Galicia, Goñi e Cerezales confacelo
doutra maneira. Cando
vencérono pra que se quedara
empecei a escreber O Mar Vertiaquí de subdirector de Faro de
cal os primeitos versos ian en
Vigo. Sucedeu Álvaro Cunqueicastelán. Sen embargo, de rero a Manolo Cerezales na direcpente, sentin como unha lus, e
ción e Landeira permaneceu facendo o periódico, namentras o . vin que a mifia poesía non podía
cisne mindoniense lle daba lus- · ser máis que en galega, nen neste traballo nen no que virá desq·e á pluma. Acordaran que
pois. Por iso traducin o que levaAlvaro compensaría a Pepe enba escrito até o momento. Estou
tregándolle unha boa parte da
satisfeita de terme atopado.
sua paga mensual. Pero chegou a
paga de N avidade, e Cunqueiro
Este libro forma parte dun pro..
quedouse con ela enteira. Mais,
xecto que inclue a edición dun
Landeira, que tiña un caracter
novo disco.
moi forte, esixeulle a sú.a parte
normal. Senón limitariase a
É un proxecto integral, pero non
cumplir as funcións estrictas do
me seducía a idea de utilizar nesseu director. Álvaro transixeu e
te caso o formato libro disco.
así poido seguir escribindo tran:
Por
iso decidimos que foran se:..
quilamente sus obras xeniais.
parados e unidos polo mesmo título. O disco está en fase de graon to o caso (que supoño
vación. Inclue tres poemas canque Landeira relataría con
tados de O Mar vertical, letras
máis precisión na biogratamén sobre o mar de Mateo
fía que deixou truncada de CunFeijó e tradicionais. T amén inqueiro) pola súa transcendencic_¡.
cluirá máis instrumentalización
nas letras galegas, pois estivemos
que o meu anterior disco Cara,
a piques de quedarnos sen As
zón de Brief, só con piano.
mocedades de Ulises, ou cecais Si
o vello Simbad volvera as illas.
Leva máis de un ano traballan..
Mentras tanto Landeira, trapeido en Madrid na ópera La Bella
ro do tempo, continuaba esc:riy ·la Bestia. Como valora a ex..
bindo a .súa propia obra, non tan
periéncia?
brilante coma o de seu director,
p!=ro que figura con todo mereciÉ divertido, moi dificultoso e esmento, e sen moito detalle, no
tou aprendendo moito. Teño exDiccionario da Literatura Gaelga,
periéncia no teatro pero nunca
de Galaxia. Pra describila ben e
antes participara nun musical.
narrar o resto da súa vida, tería
Entendo que todo é complemenque dispor aquí de espacio sufitário: escreber, cantar, actuar,
cen te pra transcribir aquelos
pintar. Unha experiéncia moi
cuarenta folios que non acabei
interesante. Levo máis de tresde ler na exposición lorquiana.
centas funcións e nunca fixera
E nin siquera consulta agora detanto do mesmo.•
nan tes de poñer; de novas, o
exemplo do meu compañeiro da
Poeta, actriz e cantante. Vitória, 1969.
N oite ... e do espírit9. •
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O Trinque
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As Pepitas de. Ferrol.

>~

~g

o~
zo
o
di ~

É moito máis ca unha festa.
Máis ainda ca unha
tradición. Son as Pepitas.
Noite do Sábado, eri Ferrol.
Médio cento de rondallas,

<(
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cantareiros e cantareiras
polas ruas adiante e babeo os
balcóns. Non falta o viño e
o chocolate na mañá que
signific~ o final da xolda. +
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

••••••••••••••••••••••••••
Remata o

Festival de
Jan: da
Fundación
&arrié na
CORUÑA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O Barco

pal González Garcés este
Xoves 15 ás 18 h.

J. V ALCÁRCEL

• ·TEATRO

• EXPOSICIÓNS

González Garcés.

duce o asentamento e difusión explica a diversidade
de manifestacións e a distinta evolución.

MENOS LOBOS

EDUARDO NARANJO
Babeo o título Realismo, sentimentos e soños esconden-se

Suso BASTERRECHA

•MÚSICA

O Venres 16 na Casa da
Cultura vai ser cenificada

coas
actuacións
de Toos

por Talia Teatro. E o Sábado 17, pola mesma compañia Soños dun seductor.

Thielemans
Quarlet e
de Barbara

cincuenta e cinco cadros que
repasan a vida e obra do artistlj., un dos máximos expoñentes do realismo pictórico,
de realidades, de sentimentos
e tamén de soños. Do expresionismo ao realismo ou surrealismo, sempre na busca
do sentimento. No Quiosque
Afonso até o Domingo 18.

Betan.zos

Hendriclcs.

•TEATRO
PARELLA ABERTA
Representación a cargo de
Balea Branca que poderemos ver na Casa da Cultura
o Sábado 17.

Boiro
•TEATRO
CATRO CONTOS
DA CHINA
Cenificada por Títeres Cachirulo na Casa da Cultura
o Venres 16.

Canga.s

A Coruña

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

lMAXES DUNHA ÉPOCA
Na Casa da Cultura podemos ver esta mostra d~ pintura de Xoaquin Carnero.

CGAI

Corm.o rant

Carba.llo

A banda galega de novo metal vai facer
un repaso dos temas do seu disco Cormorant, safdo ao mercado no mes de Xanei-

• EXPOSICIÓNS

.

.

A

Bu.e u

PINTAR CARBALLO
A asociación cultural Lumieira organiza esta nova
edición que conta con tres
exposicións de artistas noveis de recoñecido pres.tfxio: José Geada (pub BuleBule), Carlos Silvar (pub
Valle-Inclán) e Santiago
Caneda (tasca A Cabaña).

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

MANUEL PENA
Até o Venres 16 podemos
ollar as fotografías, deste ·
estudante de imaxe e son,
sobre o Metro: ese estrano
mundo subterráneo, neste
caso o de Madrid.

SIN CITY Srx

ro, ademais de adiantar novos temas, que
a banda compostelana ten xa no peto. O
Vénres 16 ás 23:30 no pub La Pera de
CAMBADO~ e o Venres 30 no pub
Ragna Rock da \....OR~A. +

Cambados
• EXPOSICIÓNS

XANPAZ
As suas pinturas están penduradas na galería Barrón 4
até o Sábado 31.

Para celebrar .o X aniversário
oferécenos o mellor dunha
década. Este Xoves 15 ás
20:15 h. van-se proxectar as
curtarri:etraxes Coruña imposible. (Paco Rañal A O:rruña,
1995), Ven a Bens (Sandra
Sánchez), vídeo-documental;
Infecdón palúdica Ouan testa, 1996), vídeo de ficción;
Ninfografia {Ignacio Pardo,
1991) vídeo de ficción. Para o
Sábado 17 ag.filla-nos a Beleza
e crueklade: O cinema de Kenji
Moz.oguchi coa fita A Zenda de

Musashi (Miyamoto Musashi), Xapón 1944, que conta a
história dun samurai lexendário que acn.ia guiado por princípi05 espirituais. O Martes e
mais 0 Mércores poderemos
ver, dentro do mesmó ciclo, A
vinganta dos corenta e st:te

Este quinteto multicultural ·
samurais (Genroku ChU.s(españois, arrtericanos e inhingura), Xapón 1941-42;
gleses) alguns ex- membros
proxectara-se unha parte cada
de Pleasure Fuckers, decidiu
dia ás 20:15 h., de balde e subxuntar-se para criar unha notituladas en galego. E o Xoves
va máquina de rock-punk. O
18 a ficción ciéntifica europea
Sábado 24 no pub Stone.
achega-nos a fita futurista
Barbarella (Roger Vadim,
Fraru.a-Itália, 1968) ás 20:15
h. e de balde. Máis información en www.cgai.org.
• EXPOSICIÓNS

Cerdido

DEBUXA-ME UN CON'TO
Podemo-la coñecer até o
Domingo 18 no Concello.

QUE ES LA LUZ?
Poderemos ver esta proxección na biblioteca munici-

PRECIOSISMO E
SIMBOLISMO ...
...Pintura valenciana (18681940). Que vai estar no museu de Belas Artes até o 6 de
Maio, é unha colección dun
periodo especialmente produtivo da pintura que abarca
unha época na que se desenvolveron dous movimentos,
que en moitas ocasións funcionaron de xeito interrelacionado e doi que participaron autores tan destacados
coma: Sorolla, Antonio
Muñoz, Emilio Sala, Cecilio Pla, ente outros.
DESEÑO DE V ANGARDA

1880-1940

- .

Mostra que poderemos coñecer na Estación Marítima e
que ven sendo un percorrido
a través da evolución do deseño que ten como ponto de
partida á toma de consciéncia que se produciu nos movimentos vangardistas da europa industrializada, con
obras de Van de Velde, Josef
Hoffman, Olbrich, peter
Behres ou Héctor Guimard.
Continua coas formulacións
racionalistas propugnadas por
Werkbund, Bauhaus, De
Stril, etc., e a sua influéncia
no estilo internacional de entreguerras onde xa se definen
as bases do deseño contemporáneo. Exíben-se obras de
Witzmann, Breuer, Mies
van der Rohe, Rietveld,
Scbiaperelli e outros.
APRENDE
A MIRAR A PINTURA
Até o Sábado 24 na Sala
.Municipal do Fórum Me-

tropolitano.

Amosa as suas obras, até o
Xoves ·22, na Biblioteca

As suas esculturas estarán,
até o Xoves 5 de Abril, na
galería Pardo Bazán.
SUMERGIBLE
Juan Ayude ten estamostra fotográfica no Coléxio
Oficial de Arquitect.os até o
Sábado 17. '
}ANOMUÑOZ
Ten tmha mostra pictórica no
Concello até o Domingo 18.

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

CüNCERTO
POLALÍNGUA
Este Venres 16 ás 21 h. no
Mardigrass con entrada ae
balde. Presentado por
Xurxo Souto (Diplomáticos de Monte Alto) contará coa participación de
Ula Lume (teatro); Ma·
nuel Maria; Entre Lwco
e Fusco (música tradicional); Nelson Quinteiro
(cantautor); e os Papa•
queixos (folc). Esta organizado por Galiza No'1a para celebrar a decisión do
Tribunal Supremo respeito
do topónimo da cidade.

OVenres 16

celébrase no

Mordigrass
da CORUÑA
un concerto
para
celebrar a
senténcia do
TS sobre o
topónimo da
cidade.

SexMuseum
Após de dous anos de silencioso e
intenso traballo o grupo madrileño
saca á lus o seu octavo disco, Sanie
(Locomotive Music, 2000), onde a
poténcia e intensidade da música
mestúrase coas novas tecnoloxias,
once temas cheos de rock'n'roll. Este Xoves 15 estarán no Playa Club
da CoR~A ás 22 h. cunha entrada única de 1.500 pta; o V emes
16 desprá.zanse a FERRoL para tocar na sala 7.ebra ás 23 h. polo mesmo prezo; e o Sábado 17 terém~los
no CcXligo de Barras de VIGO ás 23
h. por 1.800 e bebida. Entradas á
venda nas tendas de costume. •

ARTE ROMÁNICA NA
ÜALIZA E PORTUGAL
Dentro da colaboración
entre a Fundaci6n Barrié e a

Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, poderemos
contemplar, na sede da
Fundación Barrié até o 20
de Maio, esta interesante
mostra sobre o románico,
que tivo un estraordinário
desenvolvimento, tanto no
noso pafs como no. viciño,
dando un conxunto escepcional de construcións, esculturas, mat).uscritos iluminados e pezas de orfebreria, se ben, a disparidade
do contexto no que se pro-

A

VOZ HUMANA
Ciclo que permite escoitar

distinta; tipos de voces de solistas seleccionad.os entre os final.ista5 da; conCUI'sal de canto rnáis prestixiosos, acompañados por piano. Nesta ocasión, con motivo da clausura,
será a Orquestra Sinfónica
de Galiza, dirixida por Víctor
Pablo, quen acompañe á contralto Nathalie Stutzman,
este Xoves 15 ás 20:30 na

Fiaidación P. Barrié.

JAZZ

VI edición deste ciclo que
nos oferece diferentes estilos,
con figuras de primeira liña
internacional. Continua este
Xoves 15, con Toots Thielemans Quartet (entrada
libre até completar aforo) e
rematará, o Sábado 17, coa
actuación de Barbara Hen·
dricks, prémio Príncipe de
Asturias das Artes 2000, que
cantará a Gershwin (este
concerto no Palácio da Ópera onde hai que retirar as invitacións a partir das 11 do
Sábado 17). As actuacións
comezan sempre ás 21 h.

ª'

Cuntis
• EXPOSICIÓNS

A CULTIJRA CASTREXÁ
A través dos castros da redo~da é unha mostra, organizada por Amigos dos CastTos, da que poderemos disfrutar, na Casa da Cultura,
durante Marzo.

A Estrada
• EXPOSICIÓNS

DE LEÓN
Mostra de pintura no tea-

X

CI

ª'

•ACTOS

•••••••••••••
tro Principal até o Luns 19.
•TEATRO
CAPERUCITOLOXIA

O Domingo 18 poderemos
ve-la cenificada por Os Contracontos no teatro Principal.

.

POl J.Cta
~

A compañia Ollomoltranvia vai levar a
cena esta obra, o Xoves 15 , na Casa da
Cultura de CARBALLO; o Venres 16 no
Centro Sócio-Cultural de SAN SA..
DURNI~U; o Sábado 17 no Centro Multiusos A Xunqueira de . REDONDELA; o
Xoves 22 no Auditório Torrente Ballest.er
de F'ERROL; o Venres 23 e Sábado 24 na
Casa da Cultura de VILAGARCIA DE
AROUSA; e o Xoves 28 e Venres 29 no
Teatro Principal de PONTEVEDRA. t

Ferrol

NOITES i¡\BERTAS
Obradoiros e todo tipo de
actividades como lecei alternativo nas noites da mocidade. O Venres 16, na
Casa da Luz obradoiro de
máxia, guitarra, ilustración
e banda deseñada. O Sábado 17 pulseiras de fios, ténis
de mesa e futbolin. No coléxio Froebel, o Venres 16,
bailes para minusválidos,
danzas do mundo e bailes
de salón. No pavillón multiusos da Xunqueira, o Venres 16, futbol sala; o Sábado
17, tai chi chuan e defensa
persoal. No local da A.V.
Pont.emuiños, o Venres 16,
expresión dramática. No
Centro Sócio-cultural Sor
Lucia, o Venres 16, cerámica criativa, informática:
conceptos básicos de LlNUX
, e iniciación á fotografia. E
o Sábado 1 7, no teatro
Principal cine-fórum: os novas modelos de farru1ia de 22
h. a 1 h. Máis infonnación
no te lf. 986 804 336, ou
www .noitesabertas.com.

•CINEMA

•CINEMA

PECATA MINUTA
Dirixida por Ramón Barea
(1998), proxecca-se denrro do
ciclo A muller no cinema, o
Martes 20 ás 20:30 no Ateneu.

AOSQUEAMAN
Dirixida por Isabel Coixet (España, 1998),podemos ve- la o Mércores 21
ás 20:15 e 22: 15; no Auditório de Caja Madrid no
programa Mes da Muller
organizado polo Cineclube
e a Concellaria da Muller.

• CONFERÉNCIAS
ÜS NOSOS BAIRROS
Ciclo de mesas redondas,
nas que se repasa as infraes tru tu ras coas que conta
cada rona da cidade. Nesta
ocasión, este Xoves 15 ás
20:30 falara-se de Recernil.
• EXPOSICIÓN$
J. ÜARCIA-GESTO
Na sua madureza vital e
criativa, pódese dicer que
mantén unha calidade contrastada nas distintas etapas
estilísticas pe rcorridas.
A venrureiro; pintor urbano;
monocromático ou de tons
amortiguados; esquemático:
exprésase con sinxeleza,
cunha liña define un decorado , personaxe incluida.
Na galería Sargadelos até o 7
de Abril.

• EXPOSICIÓN$
FOTOMARATÓN
DA PEORA
Até o 18 de Abril no teatro Principal ternos aberta
esta mostra de fotografía
colectiva promovida polo

Laboratório Branca e Negro e o ConceUo.

PONTEVEDRA
MATALOBOS
Até o Luns .26, na sala
Teucro.Manolo Hugué,
escultura5 e lenzos no Es-

paz'o para a Arte de Caja
Madrid até o 7 de Abril.

•MÚSICA

F.G. Lagares, as suas
pinturas van estar colgadas na galeria Sol, até o
Mércores 28.

REBECA
PORTO LOZANO
E Fernando Buide do
Real van dar un concerto
de violino e piano respectivamente, o Venres 16
ás 20:30 no teatro Principal, con entrada de balde
até completar aforo.

NULLA DIES SINE
LINEA
Título da mostra de An·
tonio Saura que se encontra na Fundación Caixa
Galicia onde a podemos ·
ollar até o 15 de Abril.
IGNACIO CABALLO
Expón as suas pinturas na
galería Anexo babeo o título de Habitar una transparéncia, até o 2 de Abril. Se
a obra anterior de Caballo
podia clasificar-se como
escu ltura, agora poderia·
falar-se do seu paso desde
a matéria á falla dela. En
ambos casos a economía e
concentración leva-lle a
elbcir unha parte restrinxida dentro das posibilidades de cada xénero.
• LEITURAS

ÉREDONDO ...
... á hora dos cantos;
programa pensado para
cr ianzas entre 6 e 10
anos, da man de Pavis
Pavós, organizado polo
Concello, todos os Sábados ás 11 :30 na Casa da
Luz (Praza da Verdura);
remata o 28 de Abril. Información e inscripcións
(de balde até completar
aforo), no telf. 986 804
336.

0

A MAGA RULANA
Dentro do programa de
animación á leitura, o
Concello patrocina todos
os Venres a partires das
18 h. estas actacións de
contacontos na Biblioteca de Monte Porreiro.

Ediffcio Sarmient.o.

CONTOS
PARA A MEMÓRlA
Ciclo que pretende ache-

F.G. LAGARES
As suas pinruras van estar
colgadas na galería Sol,
até o Mércores 28.
PARIS
DE LA BELLE EPOQUE
Retratos de Xavier Cosé,
a té o Domingo 25, no

Joaquín
Garc:iaGesto
amosa a sua
pintura na
galeria
Sargadelos
de FERROL.

Ü PÁíS ACUÁTICO
Cenificación debida a
Teatro do Noroeste que
teremos oportunidade de
contemplar até o Venres
16 ás 12 h. no teatro

Principal.
AULA DE TEATRO
Expresión dramática para
crianzas de 4 a 11 anos,
os Mércores, Xoves e Sábados de 18 h. a 19:30 no
Pazo da Cultura, organizado polo Concello. t

o

•MÚSICA

PAlABRAS PARA UN PAÍS

DAKOTA
Da man de Talia Teatro
poderemos ve- la cenificada
este Xoves 15 no Auditório
Municipal Torrente Ballest.er.

Lugo
• CONFERÉNCIAS
ASNOSAS
DIFERENTES FACES
Dentro do ciclo Psicoloxia e
' Sociedad.e, este Xoves 15 ás
20 h. na Aula Sócio-Cultural de Caixa Galicia.

coa om:a Caixa de Pan.dora de
Beatriz Carolina. O V enres 16
teremos o Remedio teatro da
Universidade de Granada coa
obra de Gracia Morales Triángulos concéntricos. O Sábado·
17, o '&pazo de Danza Universítário, de Santiago, vai interprear Suspiros e ás 21 h. tamén no Gusta.w Freire a Aula
de teatro de Lugo cenificará
Nedea: Arroutadas e delirio
dunha hist:.érica furiosa en terras de Corinto de Fermin C.abal O Domingo 18 haberá outra proxección na sala de conferéncias da residéncia de Abei..ro titulada Fin de partida de
Samuel Be.ckett (Lugo, 2000);
ás 20:30 h . Xa no auditório
municipal o Grupo de teatro
da universidade Carlos m de
Madrid traenos unha adaptación de Romeo e Xulieta titulada Los últimos amantes. In
vitro teatro da Universidacle de
Jaén representará a obra de
Lorca F1. lenguaje de las 'flores
o IY Rosita la soltera o Luns
19; tamén este dia terá lugar o
obradoiro interuniversirano coordinado polo Teatro universtirio da Universidade Centtal
de Venezuela (só para inscrita;). O Martes 20 a Aula de te-atro da Universidade de Santiago vai cenificar O burgués
xentfihome, de Moliere. Vodas
de sangue será representada o
Mércores 21 pala Aula de T&
atro de Ourense. E o Xoves 22,
para a clausura, vai-se celebrar
tm concerto dentro do 11 ciclo
de Tribos ibéricas con Biella
. Nuei, que na> achegarán a sua
música desde Aragón.

-·
Mo a.na
• EXPOSICIÓN$

lMAxE DE MULLER
A Comisión da Muller do
BNG da comarca organiza
esta mostra de cartaces, até
o Domingo 18 no café-teatro Do Real, para dar a cofiecer a situación da muller
en todo o mundo. E a partir dese mesmo dia poderemos ver a mostra de David
Middleton chamada A
natureza como artista.

Da dit ria! Gala.xia., organi-

jazz

Dexterity
toca este
Xoves 15 no
Clavicémbalo
de LUGO
acompañado
do coñecido
saxofonista
estadounidense Bob
Sands.

•TEATRO

CLAVICÉMBALO
O Clube de Arte e Música,
en Paxariños 23, ten preparada un amplo programa para esta semana: este Xoves
15 vai-se apresentar o disco
Tribute to Dexter Gardon do
grupo de jazz catalán Dex•
terity qeu ven acompañado
do grande saxofonista estadounidense Bob Sands; o
Venres 16 o grupo de Vilalba Queno y los malos há·
bitos a:presenta o seu primeiro traballo Una vida nueva; o Sábado 17, os Bosqui•
mano traen a sua combina. ción de reggae, soka, calypso
e outros ritmos caribeños;
Rafael Amor vai actuar o
Mércores 21 coa sua guitarra e voz. Máis información
en www.clavicembalo.com.

•TEATRO

O grupo
catalán de

XoVES INTÉRPRETES
Ciclo ao que poderemos
asistir ainda o Venres 16,
Martes 20 e Venres 23,
n_o teatro Principal, organizado polo Conservatório
de música da vila.

MIRADAS VIRXES
E ta mo tra de Arturo
Fuente podemo ve-La, até
o Sábad 7 el Abril, n o
C.C. Torrente Ballester.

zada con motivo do eu 50
aniv rsári , na que e reco11 n todo ti d document relacionados co pasado e
pres ntc da editorial, que
pennitcn tamén botar unha
ollada á evolución da sociedade e cultura galega nestes
últimos 50 anos. Fotografías,
cartas, informes da censura,
cartaces, libros ... oferecennos unha visión desta época;
durante as tres primeiras semanas de Marzo.

••••••••••••••••••••••••••

WESTDEUCHE
SINFONIA
Dirixida por Dirk Joeres
podemos escoita-la o
Mércores 21 ás 21 h . no
Pazo da Cultura. Prezo da
entrada 1.000 pta.

de Isabel Somoza no meforno; as pinturas de
són
Bordell, no café Nevada; e
as fotografías de Pablo Pra·
dos no café do Pousadoiro.

LUGO, ENTRE O
SÉCULO XVI E XVIII
Ciclo no que se insiren unha
série de charlas: Notas sobre
arquitectura civil entre os
s. XVI e XVIII o Venres 16
ás 20 h .; e o Martes 70, A

Catedral nas etapas renacentista e barroca, á mesma
hora. Organizado polo Clube
Cultural Valle lnclán.
• EXPOSICIÓN$
PATIÑO
Ten aberta unha mostra de
p intura e escultura na sala
Almirante até o Martes 20.

ELSA PÉREZ VICENTE
Mostra as suas pinturas na
galeria Nova Rua Arte.
XURXO MARTIÑO
Et in Arcádia Ego é o título da mostra de pintura
<leste artista que podemos
coñecer na Galeria Clérigos.
F . LóPEZ CHACÓN
Ten unha mostra de esculturas na Sede da Xunta.
Lugar onde tamén podemos ollar unha exposición
sobre Prensa clandestina

no franquismo.

gadelos.

NATUREZA INVENTADA
Mostra colectiva de escultura que podemos ollar no
Centro de Artesania e Deseño até o 25 de Marzo.

ANA REIN.t.LDO
Mostra de pinruras, mestura
de abstracto e figurativo, que
poderemos coñecer até o Luns
26 na Biblioteca Provincial.

SEBASTIAO SALGADO
As fotografias solidárias do
coñecido fotógrafo brasileiro podemos contemplalas
no pub Goleta; os gravados

CIOADE DE LUGO
Exposición deste certame
fotográfico na galería Sar-

•TEATRO
FESTNAL
INTERNACIONAL
UNIVERSITÁRIO
Esta semana, no auditório Gustaw Freire serán moitas as actividades das que poderemos disfrutar ás 20:30 h. con entrada
de balde. Este Xoves 15, ás
17:30 h. (na sala de conferéncias da residénciaAOOro) vai-se ·
proxectar A máquina de

Hamlet de Heiner Müller (Lugo, 1999) e xa ás 20:30 h. e no
Auditório G. Freire estará a
Companhia mariposa marrón
da Universidade de Sa5 Paulo

>~
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MOZARTEUM ·
ÜRCHESTER SALZBURG
No ano 1841 criou-se unha sociedade para conmemorar o 50 aniversário da
morte do compositor; esta
sociedade segue hoxe en
dia mantendo un papel
moi importánte no estudo
da obra de Mozart. Dirbcida por Hubert Soudant,
poderemos escoita-la este
Xoves 15 no Pazo da Cultura. Prezo 1.500 pta. 1

ANO
DE PATRlMONIO
Mo tra que vai ser inaugurada Venres 16 ás 20:30, e
que poderemos cofiecer até
2 7 d Abril no Ateneu.

25
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gar-á literatura, en especial ao xénero do canto, á
terceira idade; o Mércores
21 Víctor F. Freixanes
ás 20 h. na Sala de Conferéncias do Café Moderno.

M.o nforte .
• EXPOSICIÓNS
ALBERTO LóPEZ
Ternos unha mostra das
suas fotografías no centro
comarcal Expo Lemas .
LUCAS MíGUEZ
Ternos unha mostrada sua
obra na galeria Sargadelos.

.
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•TEATRO

A

LONGA AGONlA
DAS CENTOLAS
Cenificada por Teatro da

Lua no Auditório Municipal o Sábado 17.
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• EXPOSICIÓN$

T AUROMAQUlA
Até o Luns 19 poden-se
ver estas gravuras de Goya
e roáis a série Los proverbios no coliseu Noela.
•TEATRO
AFEIZOAOO
Remata esta mostra de teatro
arriador: o Venres 16 a agrupación Faro-Miño porá en escena Vitamina T ; e o Vemes
23 finaliza con Causas de
Castelao, cenificada polo grupo teatral municipal de Ribeira. A partires das 10 da noite
no O:iliseu Noela por 300 pta.

Ortigueira
•TEATRO
ÓPERA E ZARZUELA
Da man de Femando Balboa no teatro da Beneficéncia o Sábado 17. E Otelo, a
coñecida obra de W. Shakespeare, vai ser levada a
cena o Domigo 18 na por
Produccións Librescena.

Ourense
• EXPOSICIÓN$
FERNANDO QUESADA
As suas pinturas están na
galería Marga Prada.
JUSTO lLHUICAMINA
T emos as su as acuarelas e
acrílicos na galería Uz.
JULIO pARDIÑAS
As suas tallas en madeira
' poderemos coñece-las na
galería Uz.

WIIIl.lffi PHOTOORAPHER
Cf1HEYEAR
Mostra fotográfica que podemos ollar na sala de exposicións Caixanova, até o
1 de Abril.
RAMóN CONDE
Mostra escultórica e pictórica na sala Electro Hogar.
MEMÓRlA LONXANA
Obras de Guillermo Pe·
drosa que podemos ollar
na galería Visol.
EsPERANDO
MILAGROS VENIALES
Título da mostra que Paco
Pestana ten no Museu

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

Xuventude.

.,. 11·
B
. . . 1e
. a N. ue1.,
Grupo aragonés que conxuga tradición e criatividade para facer unha
nova música popular. O seu disco Solombra é un espectáculo inspirado no
repertório tradicional da gaita de boto
aragonesa, un dos seus instrumentos

máis peculiares e pouco coñecidos. O
Mércores 21 actuan en CoMPOSTEIA; e o Xoves 22, dentro do II Ciclo de Trilxis Ibéricas, témolos no Auditário Gustavo Freire de LUGO, ás
21 h. con entrada de balde.•
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MATÉRIA PRIMA
Mostra de lgnácio Basall~,
escultor galego que retoma a
heréncia paterna, e algunhas
vivéncias que o vinculan ao ·
traballo en madeira, pero
reinterpretando o material,
reutilizando-o, recuperandoº· Até o 17 de Mat20 na galería Marisa Marim6n.
•TEATRO
ÜULCE PÁJARO
DE JUVENTUD
O teatro Principal vai acoller, este Xoves 15 e Venres 16, a estrea desta obra
de T. Williams.

'PÓnteareas
• EXPOSICIÓN$

As IMAXES

Convocatórias
XVIII PRÉMIOS XERAIS
Cunha dotación de 2.000.000 de pta,
poderán concorrer todos aqueles autores de calquer nacionalidade que apresenten os seus textos en galego, inéditos e totalmente orixina.is. Apresentarán-se .seis cópias, en papel tamaño fólio ou holandesa, mecanografados a duplo espazo, antes do 2 de Maio en Edicións Xerais de Qaliza, S.A., Dr. Marañón 12. 36211 Vigo. Co orixinal, que
deberá ser apresentado baixo lema, adxuntará-se, en sobre pechado, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
asi como o título do libro, indicando
no sobre: para o Premio Xerais de Novela. A mesma editora convoca o XVI
Prémio Merlín de Literatura Infantil dotado con 1.000.000 de pta. Coas mesmas
bases que o prémio anterior, os traballos serán enviados antes do 2 de Maio
aos locais de Xerais, indicando no so-

bre: para o Premio Merlín. Máis información no telf. 986 214 888, fax 986
201366, no aptdo.1446-36200 Vigo ou
tamén no enderezo electrónico: xerais
@ xerais.es ou http://www.xerais.es/ .

IX CONCURSO LITERAfuO
XAIME ISLA COUTO
O Concello de Poio convoca este prémio no que poderán participar todas
as persoas que queiran de entre 18 e
25 anos, e os que residan no Concello
menores de 18. Os traballos apresentaran-se en língua galega nas modalidades de relato curto (4 follas DIN A4
de extensión máxima) e,poesia (unha
folla), no Concello, en calquer dos
centros educativos do municipio, nos
locais das asociacións colaboradoras
ou a calquer dos membros do Consello
Municipal da Cultura. O prazo remata
o 6 de Abril e hai que presentar plica.

DE CASTELAO
Mostra fotográfica do ilustre galeguista sobre distintas facetas da sua vida, como dirixente galeguist:a,
conferenciante, debuxante,
actor, universitário, académico, xomalista ... a través
das que achegar-nos á sua
biografía. No Pazo da Música até este Domingo 18.

SANTIAGO.

Conde, até o 31 deste mes.
RAFAEL MASIÁ
Ten unha mostra pictórica
até o 23 de Marzo, na galería Paloma Pintos.
PEDROMUIÑO
Este recoñecido surrealista
galego mostra unha trintena de obras, recentes e de
grande formato, na Funda-

•TEATRO

ción

ÜAKOTA
Subirá ás táboas na Casa da
Cultura da man de Talia
Teatro, o Domingo 18.

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

•CINEMA

•TEATRO
SUCESOS
Cenificado por Áncora
Producci6ns teremo-la o
Domingo 18 no Auditório
~unicipal.

O Rosal
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA DE ÜALIZA
Mostra na que se fai un
breve percorrido pola nosa
longa vida como povo, a
través dos debuxos de Pe~
pe Carreiro, na Casa do
Concello até o Venres 30.

Santiago
•ACTOS
IVXORNADAS
FEMINISTAS
Organizadas pola Comisión
da Muller de AGIR, con motivo do 8 de Marzo, comezaron o Luns 12 co tema Pros-

titutas, trabalhadoras? a cargo
de Rosa Bassave e Nanina

Serrat-Tarrés
Tantos anos ouvindo-o e agora vimos de. enterar-nos de que compón
as cancións a catro mans. Necesitaron-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, como na vida ·é bon compartir a risa,
o viño e a música. Serrat e T arrés
sempre viaxan xuntos. Este Xoves
15 no Pavill6n Munjcipal de
LUGO; e o Sábado 17 no Pazo dq
Cultura de PONTEVEDRA. +

E. GraneU.

}OSEBA FRANCO _
Colga as suas últimas pinturas na galería José Lorenzo.

Rihadeo
AQUEL RÁNCIO
CINEMA ESPAÑOL
Ciclo dpromovido por Caixa Galicia e o Concello, até
o Venres 16.

XUNTOS SOMOS MÁIS
Esta é o segundo encontro de asociacións de Pontevedra promovido
polo Concello e terá lugar os dias 31
de Marzo e 1 de Abril no Pazo da Cultura. Unha xomada de convivéncia
onde participarán asociacións de todo
tipo co obxectivo comun de reflexionar sobre a realidade asociativa. Para
informar-se e inscribir-se poden dirixir-se á Concellaria de Xuventude:
telf. 986 804 336 ou xuventude@concellopontevedra.es.

A ARTE ROMÁNICA
EN ÜALIZA E PORTUGAL
Para o Martes 20 e Mércores 21 a Fundación Banié organiza este seminário con
motivo da exposición co mesmo título e
que vai estar moderado por José Carlos
Valle, comisário da mostra. Nas xomadas serán ip.oitos os especialistas que falen sobre arquitectura, artes figurativas,
aspectos culturais da época, imaxinaria,
etc. sempre relativos a esta apaixoante
etapa da nosa história. Para inscribir-se e
informar-se poden dirixir-se a: www.fbarrié.org ou no telf. 981 221525.
CONGRESO
SOBRE PATRIMÓNIO EN FERROL
Desde o Mércores 21 até o Venres 23
a partires das 9:30, no Ateneu poderemos asistir a este evento para coñecer
mais a fundo cuestións relacionadas
con este tema.+

de Cultura da Carreira do

Póvoa.·de Triv.es
O recoñecido
surrealista
galego
Pedro
Muiños
mostra as
suas obras
máis
recentes na
Fundación
Granel/de

Existen seis categorías por idades: de 6
a 8, de 9 a 11, de 12 a 13, de 14 a 15,
de 16 a 18 e de 18 a 25. Cada modalidade ten prémios de entre 5.000 e
25.000 pta. Os prémios entregarán-se
nun acto público o 17 de Maio na Casa do Mar de Raxó. Máis información
no telf. 986 77i 277.

Santos; continuou con Do-

nas de casa, traballto sem salário, a cargo de Rosa Garrido
e Aurora Lamas; Agressares:
direit.o? intim.idade? foi o tema
tratado por Lupe Ces, Iolanda Copo e Marta Pintos;
e este Xoves 15 ás 19 h. na
sala 4.1 .da Faculdade de Políticas, proxectarase a fita
Lady Bird, de Ken Loach.
•CINEMA
BERROBAMBÁN +
].P. ETCHEVERRY
Etcheverry é un mozo compostelán que fa¡ vídeos de
animación en plastilina, algun deles proxectados no
Festival de cinema fantástico de Sitges, coa sua presenza no Asteroide tratará-se
de descubrir os segredos da
animación, iinha auténtica
artesanía de resultados surprendentes. Ademais ap~e
sentara-se un vídeo a pé feíto para Asteroide. O Sábado
17 ás 16:30 na Nasa.
• EXPOSICIÓN$
MANUEL BONOME
Mostra en homenaxe póstuma a Santiago Bonome,
con motivo do centenário
. do seu nacimento, no coléxio de Fonseca a partir des-

te Venres 16 ás 20 h. en
que será inaugurada.
CABEZAS
Mostra de pintura na galería Citá:nia (Algália de
Abaixo 39) que pode ser
visitada de 18:30 h. a 21:30
h. até o Xoves 5 de Abril.
NOVAS OLLADAS
Mostra organizada pola editorial Kalandraka que poderemos ollar no Pazo de Bendaña
até finais de mes e que acolle
as ilustracións orixinais de
cinco xoves ilustradores da literatura·infantil no país.

IMAXES DA
CAPITALIDADE
O que foi fotógrafo desta casa Anxo Iglesias inagurou
unha mostra sobre o ano da
capir.alidade da cultura, prestando especial atención ao
ambiente. No Audit6rio de
Galizti até o Domingo l.
PINTURA EQUINOCIAL
Obras de Darlo Basso que
teremos até o Venres 30 na
galería SCQ.
JULIO CATALÁN. Na galería Eme-C teremos
as suas pinturas até o Martes 27.
ACORDOSUL
Fotografías de Xurxo Lo·
bato que podemos ollar no

Mostra comisariada por Jean-Paul Desroches que poderemos coñecer, até o 15 de
Abril, no Auditório de Galiz¡;¡.
Reconstrue a ·aventura artística da cerámica chinesa e
ilustra grandes etápas históricas desta cultura milenária,
unha das roáis ricas e refinadas da humanidade, a través
de máis de duascentas obras.

VARI CARAMÉS
O CGAC presenta unha
mostra deste fotógrafo galega, até o 15 de Abril, no
que poderemos aprezar como converte o seu persoal
xeito de ollar nun mundo
máxico e suxestivo.
STEPHAN BALKENHOL
Nado ha Alemaña en 1957 é
un dos escultores contemporáneos que suscitou o debate
arredor da figuración e a sua
integración nas correntes artísticas. A mostra, comisariada por M. Fernández-Cid e
que se encontra no CGAC
até o 15 de Abril, é a prifneira
retrospectiva adicada á sua
obra no Estado e conta con
74 esculturas e relevos, 100
fotograflas e 90 debuxos, destacando a presenza de pezas
inéditas concebidas para esta
exposición, que reflexan a traxectória seguida polo artista
desde primeiros dos oitenta.

• LEITURAS

}OSEBA FRANCO
Ten unha mostra de pintura na galería José Lorenzo,
que podemos visitar até o
Luns 19.

CONTOS
.PARA A MEMÓRIA
Ciclo que pretende achegar a literatura, en especial
o xénero do conto, á terceira idade. Este Xoves 15,
Marilar Aleixandre estará ás 20 h. na Aula SócioCultural de Caixa Galicia.

unha. visión a través das suas
mulleres é unha mostra fotografica sobre as ruas de prostitución do país vistas polas
protagonistas. Organizado
polo Centro de Dia para .
Mulleres Alecrin, o Concello e Caixa Galicia, poderemos contemplala na Aula

Comeza en COMPOSTELA o II
festival alternativo de teatro, música e danza organizado pola Nasa
e o teatro Galán. O Mércores 21
abre-se o festival na sala Galán ás
20 h. con Sen conTexto cos autores galegos Suso de Toro e Antón
Lopo en cena; máis tarde, ás 22 h.
(tamén odia seguinte), La carniceria teatro apresenta o seu espectáculo After sun inspirado, mais
sen tratar de ilustra-lo nen narralo, no mito clásico de Faetón, que
ambiciofiou máis da conta e quixo
internet (www.crtvg.es)
nos estúdios da CRTVG o
Venres 16 ás 16 h . Invitacións no 981 540 940.

CHINA. CEO E TERRA

Museu do Povo Galego.

ÜS OU1ROS BAIRROS ...

Alternativa 2001

•MÚSICA

RUXE RUXE _ ..
A banda compostelá de
rock galego vai dar un concerto, que s~rá emitido por

SOLISTAS

Da Real Filharmonia de Galiza, o Luns 19 de Marzo ás
20 h . ternos este concerto de
cámara na sala W.A. Mozt111
do Auditário de Galiza.
•TEATRO

NDC
Proposta de Berrobambán,
na que o grupo fai un espectáculo a partir de textos extra.idos de Notas de Cocina, de
Rodrigo Garcia, co que pretenden experimentar novas
formas de cara a un teatro
máis conceptual e visual,
concedendo maior releváncia
ao moviment.o e á criación de
imaxes en cena, sen esquecer
o protagonismo do texto. Até
o Venres 16naNasa.
VII FESTIVAL
INTERNACIONAL

UNIVERSITARIO
Até o Sábado 17 ás 20 h.,
poderemos asistir a este encontro, necesário, por dar-se
nel diferentes maneiras de
ver e de facer teatro que posibilitan enriquecer .o panorama cénico universitário e,
por que non, o profisional.
Ver reseña en Lugo.

Soutom.a ior
• EXPOSICIÓNS
ANA CORZO
No Castelo de Soutomaior ·
poderemos ver as suas pinturas até finais de Marzo.

Tui
• EXPOSlc;:IÓNS
SOLEDAD PITE
Reune as suas últimas pinturas, baixo o título As cares da
ton.toma, na galería Trisquel e
Medúlio até.o Sábado 24. De
coídado debuxo e cromatismo contido, a sua obra ten un
sentido intimista e poético.

conducir o carro do sol e o único
que acadou fo¡ o castigo de Zeus.
E o Venres 23 e Sábado 24 no teatro Galán teremos o espectáculo
Fóra de sine que consta de tres
sós de danza da man de Alejandro
Morat.a (Madrid, estrea o espectáculo Nadie), Félix Santa.na (que
trae por primeira vez ao noso país
En oot baja desde Canárias) e a
estrea mundial de Andrés Cor•
chero (Barcelona) con Rara cwis,
onde, a meio da danza, desenvolve un recordo da sua nenez. +

Verin
• EXPOSICIÓNS
CASTELAO
Láminas de debuxos do
ilustre nacionalista, poden ser vistas na Casa do

Escudo.

Y!g~º---•CINEMA

HEAVY METAL
Dirixida por Gerald Pot;
terton (1981)), poderemos ve-la este Xoves 15
dentro do ciclo 'de vídeo de
fantasia e ciéncia ficción organizado polo colectivo
Nemo no café Uf (Pracer
19) ás 21:30.
LE PETIT VOLEUR
Fita de E. Zonca (Frarua,
2000), que vai ser proxectada dentro do ciclo de cinema francés no Auditório do C.C. Caixanova o
Venres 16 ás 20:30.

A SEXUALIDADE
DAS MULLERES

A través do cinema, é o título do ciclo de vfdeo-f6rum
organizado por Alecrin e a

Concellaria da Muller. O
Domingo 20 ás 20 h. na
Sala de Conferéncias do
C.C. Caixanova.
SOBRE A MULLER

A Cova dos ratos organiza
este ciclo de vídeo os
Luns ás 20 h. O 19, Todo
sobre mi madre de Pedro
Almod6var.
• CONFERÉNCIAS

ARTES PLÁSTICAS E
DESEÑO
Aula D organiza este ciclo
de charlas na Cova dos ratos. Este Xoves 15 intervirá
Carme Veloso, ás 20:30 h,
. para falar sobre as vangardas artísticas. O Martes 20
á mesma h~ra Gerardo
Medrano vai-nos falár sobre a intervención no espazo: luz e son.
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• EXPOSICIÓNS
A TERRA VISTA DESDE
OCEO
Mostra de fotografias aéreas
da imensamente bela paisaxe que podemos ver ainda
no noso planeta. Até o 1 de
Abril eg Caixa Galicia.

Ü UNIVERSO E A
CONQUISTA DO ESPAZO
Mostra que podemos ollar
no C.C. Caixa Galicia, até
o 6 de Abril.
Lf0EIRO ...
O ETERNO RETORNO
Mostra que podemos coñecer até o 14 de Abril na
fundación Laxeiro.

"\

C. PÉREZ HERRERO
As suas pin.turas van estar,
até o 31, na galeria Bomob.
O arquitecto
Pére:ir: Bellas
é obxecto
dunha
mostra nas
intalacións
doCOAG
de Vigo.

M OVIMENTO DOS SEN
TERRA DO BRASIL
Esta exposición de fotografías de Sebastiao Salgado
vai estar, até o Sábado 30,
no IES de Coruxo e poderemos ve-la en horário escolar.

PÉREZ BELLAS
O Coléxio de Arquitectos
organiza unhaa mostra sobre este arquitecto que estará aberta até o Domingo
15 de Abril.
DANIEL BUETII
Na galeria Ad Hoc (Garcia
Barbón, 71), até o Sábado
31, ternos unha mostra <leste
artista con obras que parten
de irnaxes tomadas de revistas de moda e de pubücidade
ás que incorpora textos, focos de luces que potencian a
expresividade, criando fermosas cabras de luz tratando
de sobrepasar as barreias da
beleza convencional.

A Rede

peirao de trasatlánt~cos a
bordo do Logos II até o
Martes 20.

c:o

Porml de música fok e tradicional de Galiza, con novidades discográficas, calendário
de e ncerros de grupos galegas ou. na Gali·
za, libro de visita.s e llgazóns. Páxina desinteresada ben feita e con boa infonnación. +

ANTÓNIO FEIJÓ
Ternos unha mostra das
suas pinturas na sala de exposicións do R. C. Náutico .
ANTÓNIO HEREDERO
No Aero Clube poderemos
ver as suas pinturas.
SERGI AGUILAR
Este barcelonés ten unha
mostra de escultura na galeria VGO onde poderemos contemplala até o 23
de Marzo. Procedente do
deseño e fabricación de alfa ias, a partir de 1972 adícase plenamente á escultura utilizando preferentemente bronce, latón, hormigón e aceiro. Parte do
debuxo, ao que concede
grande importáncia, e pódese encadrar dentro do
purismo xeométrico e minimalista.

VI BIENAL
INTERNACIONAL DE
GRAVADO
Cunha ampllsima representación de autores tanto
do país como do resto do
mundo, convertiu-se por
direito próprio ao longo
das diferentes convocatórias no mellor escaparate
internacional de novas e
vellas técnicas de estampación, no que os artistas
crian e viven a emoción de
descubrir e comunicar a
través dunha linguaxe tan
fermosa e universal como é
o gravado, até o Domingo
25 na Sala de Exposicións
do C.C. Caixanova.

tro da programación da
fundación Laxeiro, que
proporá diversos encontros nos que a obra de
dous artistas xerará un diálogo a partires da convivéncia no mesmo espazo .
Nesta ocasión, até o 15 de
Abril, son os escultores
Ángel Garraza e Miguel
Vá:z:que:z: os e leitos. Na
sala B da fundación onde a
escultura cerámica se rá a
protagonista.

APOLINAR BoLAÑO
A galeria Visual Labora acolle até o 29 de Marzo a obra
pictórica <leste pontevedrés.

THE YoUNo Goos

M ULLERES
Esta mostra permanecerá
aberta até o Venres 23 na
sala de exposicións da Casa

TEDDY

ANróN ABREU BASTOS
Sendo adolescente emigrou
á Arxentina na postguerra;
aproximouse ao expresionismo e as correntes que imperaban en Buenos Aires, cando esta era Europa sen deíxar de ser A mérica; leu, dialogou, coñece u xentes ... ;
meteuno todo no seu annário: for mas, colores, sons,
versos ... porque na sua pintura hai armonías case tanto
coma pinceladas. Na galeria
Vel.á.zquez (López de Neira
50) até o 22 deste mes.

Il EXIBICIÓN
FLOTANTE DE LIBROS
Esta orixinal mostra, que
é a máis grande do mundo, poderá ser visitada no

O<:

e

l.l')

FEDERICO RIBAS,
APONTES INÉDITOS
Mostra de debuxos inéditos
<leste coñecido deseñador
galego, prepondentate nas
décadas anteriores ao levantamento militar do 36,
na galería Sargadelos.

•MÚSICA

Galega da Cultura.
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Anúncios de bal.de
• Para non ter que emigrar ás Canárlas, diplomado en primária busca
calquer traballo na Galiza. Manuel,
telf. 616 354 911.
• Rapaz retornado da emigración
desexa contactar con xente na mesma situación para intercámbio de opinións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar
un foro de debate sobre a imigración,
retomo ... Apdo 134 de Burela 27.880.
• Alúgase apartamento para 4 persoas, equipado, a carón da praia, en
Camota. Semana Santa 45.000 pta.
Telf. 981 761 144.
• Se quigeres participar na campanha
contra as novas matrículas impostas
polo Govemo espanhol solicita no apdo. 2.134 de Cómpostela o autooolante
GZpara rolocar em cima do E.cu ao lado
das matrículas velhas (deves mandar
150 pta. em seles por unidade). Podes
tambén rolaborar economicamente com
o fundo de resistencia da Plataforma Cidadá Galeguiza a tua Maúfcula para sufragar a5 multas depositando á quantia
que considerares portuna no n2 de conta.
209110316191 /3000206989 Cabca Galiza.
• Busco compañeiro/a de viaxes para facer o Transiberiano (MoscovaUlan Bator-Belgln) o próximo verao.
Tamén agrad~ceria consellos e información de alguén que xa o fixera. T eño
36 anos. Interesados rontactar no en·
derezo electrónico : Danpress@ozu.es

• Vendo nave industrial en Rianxo.
Céntrica localización, urbanizabél,
190 m2 • Razón no telf. 981 866 487.
• Matrimónio de emigrantes retornados oferece-se para traballar no
sector da hostelaria, con ampla experiéncia na xestión de hoteis e referéncias comerciais .e laborais comprobábeis. Telf. 659 289 658, preguntar por Laura ou Noberto.
• O Clube de Jazz Ardora do Morrazo desexa contactar con músicos e
grupos que se adiquen a esta música
e que estén interesados en participar
na sua programación. Poden deixar os
seus dados en jazzardora@terra.es
ou no telf. 986 305 498.
• Persoa con ampla experiéncia no
sector da hostelaria, oferpce-se para
traballar como "parrilleiro". Preguntar por Noberto no telf. 986 203 092.
• Oferécese traballo a directores e
monitores de tempo de lecer (todas
as especialidades). Enviar currículo a
webmaster@galiciarural.com ou chamar ao telf. 607 551 612 perguntando
por Jorge González.

• Está na rua o número 1 de Somo$

• Vende-se terreo de 1.8.00 metros
cadrados no concello de Crecente.
Telf. 986 666 202.

alguén, a revista galega de información, opinión e debate, comprometida
ro país. Información sobre conflitos, opinións plurais e artigos de recuperación
da nosa memória histórica. 54 páxinas

• Oferece-se para traballar como
comercial ou dependenta, con ampla experiéncia, preguntar por Laura
no telf. 659 289 658.

nuel Rivas, vai ser levada a
cena o Luns 19 por Sarabela Teatro; e o Martes 20 esta mesma compañia representará Romance de Micomicón e Adelaha, no
Auditório Municipal Carme Estévez.

.
X tnzo
• EXPOSICIÓNS

Vil a.garcía.
• EXPOSICIÓNS
IDEARIUM
Obras de Guillermo Pedrosa que podemos ollar na

Nova Olímpia.

CINCO ORAV ADORAS
Na galeria Arcana ternos
esta mostra, até o 9 de
Abril, na que poderemos
ver o traballo de: Sara Cabanes, Laura Lópe:z:, Sabela Baña, Berta Ares e
Beatrl:z: Burrero.

•TEATRO
SOLO PARA. PAQUITA
Representada por Teatro do
Atlántico o Venres 16 e Sábado 17 na Casa da Cultura.

Vilalba
• EXPOSICIÓN

•TEATRO

MúSICA PARA VER
Mostra que podemos visitar no Auditório Municipal Carme Estévez.

DAAALí

•TEATRO

Els Joglars cenifica esta
obra este Xoves 15 e Ven'Tes 16 no C .C. Caixanova.

Ü l.ÁPIS ro CARPINTElRO

20:30 h .

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

• Vende-se temário orixinal oposicións Educación Secundária-Tecnoloxia a metade de prezo. 71 temas
específicos, 12 temas LOGSE. Telf.
981284837.

Casa da Cultura.

lMANOL
O coñecido cantante basco
actuará no cine-teatro Fraga este Xoves 15 dentro do
ciclo Voces de autor ás

• Vendo libros cun 40% de descorito sobre prezo en librarías. Pede
o listado a librosvarios@mixmall.com.

• Venden-se porcos alimentados
na casa (Melide}. Telf.: 981 505 972 /
636 270 817.

Esta banda suiza de rock
vai tocar este Xoves 15 no

O Venres 16 ás 21:30 h .
teremos unha actuaci ó n
chamada Fuga con piano:
improvisación na Cova dos
ratos. Neste mesmo lugar
o Sábado 17 ás il h. haberá un concerto dos vigueses Puta miseria+
Otra birra, loita antisocial desde T eis e Coia. O
prezo das entradas calquer
dos dous dias é de 300
pta.

para reconstrución nacional da Galiza.
Se desexas transmitimos os problemas
da tua comarca, escreve-nos. Tarnén
podes mandar artigas de opinión ou o
que queiras. Primeiro número de balde.
Podes colaborar enviando 240 pta. en
selos a Verbo Uvre Edicións, Apdo. dos
correios 6123-36200, Vigo.

• 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 información no telf. 686.753 105 ás noites.

É unha nova sección, den-

h:ttp://ml1S1cagalega.cjb.net
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ÜHASTA~ PlSTA?
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Baseada no relato de Ma-

NARCISO CORRAL
Apresenta as suas Pinturas
sobre o Entroido no café Rudi.

Ba.r c.elon.a
• CONFERÉNCIAS
A PARTICIPACIÓN
DAS MULLERES
Dar-lle valor a este feíto
como vía de transformación política, é o tema do
que vai falar nesta ocasión
unha representante de Ca
la Dona, asociación en defensa dos direitos da muller, o Venres 23 ás 20 h.
no Pati Llimona. Organizado pola Asemblea do BNG
de Catalunya.

• Vendo 24 tarxetas de Telefónica.
Chaméj.r ao 653 639 060, ou ao 986
380 046. Preguntar por Bentorey.

• Semente,

tenda ecolóxica: alimentación cultivo biolóxico, nutrición
infantil, macrobiótica, cosmética natural, asesoramento dietético. Rua do
Mercado 12, baixo (perto da Praza de
España}, A coruña. Telf. 981 211 839.
• Oferece-se para coidar persoas
maiores ou para realizar limpeza
en fogares en Vigo, disponibilidade
total. Preguntar por Adelina no telf.
626 023 707.
• Sul-americano, 41 anos, estudante de lingua e cultura galegas na
UNB, gostarla corresponder-se con
rapazas galegas, portugueses e brasileiros, para intercámbio de livros sobre
a língua galega e portuguesa, cartóns
postais, cds de música, arnizade, etc ...
Jaime Burgés de Siquiera, Riera San
Miguel 47- Pral.2ª E-08006 Barcelona.
Telf 932 184191.
• Edición comemoratlva co gallo
do centenário de Manoel António,
do facsfmlle do manlfesto "¡Máls
Alá!" (1922), acompañado dun pequeno caderno con estudo introdutório de 24 páxinas. Pode-se solicitar á
A.C. Eira Ve/la, Apdo. 107, 15300Betanzos, acompañando 500 pesetas
en selos. Esta asociación tamén ven
de editar o nº 1o de A Xanela, revista
cultural das Mariñas. Pide-o ao mesmo enderezo por 100 pesetas en selos para gastos de envio.

O cantante
basco
lmanol
estará este
Xoves 15 no
teatro Fraga
de VIGO.

• Ás Mocidades Galeguistas (mocidades do PNG-PG) veñen de editar autocolantes Gz para automóbil con bandeira europea e medidas exactas para colar por riba do español. Mandar
4 selos de 40 pta. ao apdo. 742 de
Santiago ou ben ingresar 1.000
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

pta.

• Compro gaita galega en bon estado, feíta en granadillo, preferentemente da casa Seivane. Xacinto Ro·
berta. A Coruña. Telf. 607 421 446.

11

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

cer o roáis recente cinema
galego: Nena (Xabier .Bermúdez, 1997), Fisterra onde tennina o mundo (Xabier Villaverde, 1998) , Arde Amor (Raul Vega,
1999) e Sei quen es (Patri·
cia Ferreira, 2000). As
proxeccións serán do Luns
19 ao Xoves 22 ás 19 h.
• EXPOSICIÓNS
FAUNAS
As esculturas de Lópe:z:
Noya poden contemplarse, até o Mércores 28, na
Casa de Galiza. Tamén no
mesmo lugar Margarita
Gon:z:ále:z: V ázquez expón
a sua obra pictórica.

FESTIVAL DE MÚSICA
E TEATRO
Organizado pola Cámara
Municipal da vila, abranxe
música, teatro e danza. Todos
os espectáculos son con estrada libre, se ben hai que retirar
o ''bilhete" a partir das 20 h.
no local onde se realice. O
Venres 16 estará a Compañia
Portuguesa de Bailado Contemporáneo; o Sábado 17 estarán Maria Joao e Mário Laginha presentando ChorinJw
Feliz. Máis información no
telf. 253 421 200 ou no correo electrónico cmg.cultura®mail.telepac.pt. •

Els Joglars
representará
a obra
Daaalí este
Xoves 15 en
VIGO.

...... os...M.
N1.n.
·..ut.an..t es

•MÚSICA
MILLADOIRO
Poderemos escoitar a música folc da veteran·a banda
no C.C. da Caixa de Terrasa o Sábado 24.

M:adrid
•CINEMA
ENCONTRO GALEGO
A Casa de Galiza oferece
este ciclo para dar a coñe-

Formáronse como trio en Granada aló polo 1994. Despois de vá·rias reviravoltas e edicións, o verán pasado pecháronse nos estúdios de Producciones Peligrosas
para gravar Versiones autorizadas
de pi:óxima saída. O seu último
traballo, Otoño en agosto (Astro

Discos), publicado o pasado Outubro, está cheo de emocións e
andan a presentalo coa intención
de enmeigarnos coa sua máxia
pop. O Venres 16 no Iguaria Clube de VIGO; e o Sábado 17 ás
22:30 terémolos na Mardigras da
CORUÑA por 1.000 pelas.•

"'

ANOSATE

Leviatán e
a Santa
Compaña
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MANuEL CIDRAS

Editouse simultaneamente en ·catalán ecastelán

Harry Pottér reengancha os·nenos á leitura
-0- X. CARBALLA

Tiña data e . hora
de venda: 9 de
Marzo ás 19,45 h.
Os siareiros de
Harry Potter agarda b,an con ansiedade a · publicación de Harry Potter e o cáliz de Jume, a" cuarta entrega da· escritora escocesa J.K. Rowli ng, que en moi
poucos anos deulle alento a un fenómeno que moitos cotdaban perdido: fiJas de rapaces nas librarias e
millóns de nenos
lendo afoutes nun
longo libro cheo de
máxias e fantasia.
Os números son
abaf antes: 80 millóns de exemplares
vendidos no mundo,
con Estados Unidos
á cabeza con 42 mi11 ó ns; editado en
115 paises e traducido xa a 41 línguas,
entre elas o catalán
e ainda non galega. Na libraría electrónica Amazon bate u todos os·· ·récords:
400.000
exemplares reservados Centos de miles
de millóns de pesetas de Jacturación
en todo tipo de merchandising, ou sexa
camisetas, pósters,
trebellos variados ....
E para Decembro a
estrea mundial da
primeira película sobre P,otter, que xa
se anúncia como
arrasadora na carteleira.

o

que foron detrás. De
feito paréceme importantísima a revitalización da 'libraria
comor lugar de encontro dos pottermaniacos, e é algo no
que ternos que pensar máis os editores
cando fagamos as
nasas promocións ".
En galega non é posíbel ler a Harry Potter, pero si en catalán. O feito é que se
a edición castellana
publicou de entrada
200.000 exemplares,
en catalán saen á
venda 40.000 e os
nenas e nenas catalán s prefiren lela na
sua língua. Un fenómeno moi positivo
para a normalización
lingüística que debe
servir de reflexión para editores, pero, sobretodo, para ensinantes e políticos que
pensan en como normal izar os usos do
galega.

Séries na
memória
Guillermo o traste ,
as obras .de Enid
Blyton, a Puck de
Lisbeth Werner ... foron para .d iferentes
xeracións alimento·
de · moitas primeiras
leituras. Editoras como Taray ,. Juventud
ou Molino fixeron o
seu grande tesauro
con eses títulos, que
facian dependentes
aos pequenos leitores. Dun tempo a
esta parte, só contaba o caso de Mano1ito Gafotas, especialmente apoiado
na poténcia da multimédia editora, pero
sobretodo . porque
Elvira Lindo conseguiu enganchar con
certas transgresións
da linguaxe que calquer cativo ansia ler.

A escritora escocesa converteu en case lenda a imaxe
dunha muller parada, co neno no colo,
Lévanse vendidos 80 millóns de exemplares das aventuras de Hary Potter.
escrebendo a man
na mesa dunha cafetaria. O manuscrito da primeipara cada libro, mais permítocanon progre de pedag.oxizar ·a
ra entrega circulou por nove
me moita liberdade para ataliteratura infantil, de porlle meneditoras -entre elas Penguin e
par diferentes xeitos de facer
saxe. Os pequenos necesitan
Bragado pensa que a literatura
Harper Collins- que non se inas causas -declarou Rowling
aventuras que non sexan a reagalega ten esa asignatura penteresaron. Finalmente foi Barry
ao The Scottish He raid. T eño
lidade 'de cada dia e non que.dente, "coido que unha série
Cunnigham o que deu no cravo
anacos dos volumes seis e seren moralinas. que abando tacomo a que iniciou Ramón Cate escritos en vallas libretas.
e puxo en mareha a maquinária
ñen_na cpsa".
ride con Said e Sheila, pode
ao publicar Harry Potter .e a pe- Ás veces reprodúzoos ao pé
chegar a marcar ese fito na na,,,- · dra filosofal. Só era o comezo . da letra e outras ao revés. En
O editor Manuel Bragado lemsa literatura, pero ainda é pronque fixo arquimillonária á escri"A pedra filosofal" había unha
bra que antes de saír o primeito a sabela".
tora escocesa en paro.
part~da de xadrez' entre Harry e
ro título estiveran estudando
Ron, que gañaba Ron empreen Xerais a posibilidade de . González Gómez coida que esJ.K. Kowling xa anunciou que
gando un álfil particularme11te
comprar os direitos para o ga;tá por ver se o fenómeno de
a série só vai constar de sete
violento. O meu editor fíxomo
lego, pero non fructificou. "E
Potter consegue producir leitolibros. De feito as aventuras de quitar. Non queria que apare- . un fenómeno social do que
res constantes, "pero en todo
Potter ensaríllanse dun texto a cese un álfil mao, Pois ben: xa
sentirse satisfeito. Coido que é , caso moitos seguro que quedaoutro, o que abriga case a covolveu porque agora teño ouimportantísimo que se conserá.n". O crítico George Steiner
mezar, desde o princípio. Nada tro editor''.
guise saír do círculo do libro
abondaba recentemente "hai
novidoso nesta literatura onde
escolar, e non creo que sexa
unha esperanza: neste momeno personaxe crece co leitor,
Literatura sen moralina
un fenómeno de marketing, por to inillóns de adolescentes len
tan cara a autores e sobretodo
moi bon que sexa o lanzamen- no mundo a Harry Potter, libros
editoras, pero que nos últimos
Para o crítico Xesus González to. Aqui foron os leitores os
difíceis e grosos. Eses ne nos ·
anos amosábase orfa de refeGómez, o éxito de Hary Potter que Joron empuxando, e os
precisan siléncio e dinlle a seus
réncias. "Teño un plano xeral_ poderia debeuse a que sae "do
médios· de comunicación os
pais que apaguen o televisor''.•

C

omo alimentando un
mito milenário, unha
procesión de defuntos se
vai aparecendo entre as augas e
os penedos da Costa da Morte,
procedentes os máis deles do
terrible afundimento dunha
ponte portuguésa nas terras do
Douro. Pasará o tempo e o suceso se integrará na lenda, porque onde a T erra acaba e se
abre a profundidade abisal do
océano, os lindes entre o mundo real e o imaxinario son naturalmente difusos. Esta Santa
Compaña marítima sela, nun
espacio impr-eciso entre o que é
e o que parece, unha macabra
irmandade galaicoportuguesa.

O asunto da de si tanto para os
cultivadores da lírica como os
da épica, pero ten implicacións
máis prosai~as . A min non se
me tira da cabeza o feito, pedestre e ruín, de que a catá trofe
motivara a suspensión dun xu(zo que se ía celebrar o mesmo
dia do infortunio contra duas
persoas que anteriormente interrumpiran a circulación sobre a
ponte en cívica protesta contra
o seu deterioro, finalmente certificado cun número de morros
ainda indeterminado. Non quixera que se me tivese por inhumano por pensar que a representación que todo xuízo e cenifica debe celebrarse. Habería
de ser abando ilustrativa a imaxe do Ministerio Público pedindo a condea dos alborotadores
co Primeiro Ministro presidindo
o funeral das víctimas evitables.
Ben sabemos que o Estado non
é unha máquina perfecta, case
diríamos que afortunadamente,
pero á vista está que a súa eficac· é selectiva. O Leviatán,
que antes de coloso hobbe iano apareceu na Bibl ia como
mon tro mariño, morador e
acaso dos abismos que se albi • can dende a Fisterra, o Leviatán, digo, é quen de poñer un
garda en cada ponte para tomarlle a filiación a qu cortan o tráfico rbdado, pero n n
de poñer un operario a reparar
cada grieta antes de que a ponte se afunda. Tal deb de se-la
dieta de morte qu alimenta o
mito do monstro marifio, e
da procesión dos mortos alf
onde o mundo confina . Non
aparecerán tódolos carpos porque Leviatán precisa deles.+

. V OLVER AO REGO

C

élia Villalobos di que
"España hoxe non
aceitada unha muller
presidente". A ministra, que .
parecía haí anos levar a bandeira feminista na direita,
abandoa a batalla e de paso
faille un favor a Aznar no seu
dilema sucesor. Tendo en
conta que está casada con Pe~
dro Arriola, o asesor do presidente para asuq.tos eleitorais,
non parece unha opinión sen
· suspeita. •
\

